
บริษัท พร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค จำกัด (มหาชน)

66
00

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องบุหงา ช้ัน 3 โรงแรมโกลเดน้ ทวิลิป ซูเวอรนิจ ์กรุงเทพฯ 
เลขท่ี 92 ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
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ที่ พพ. 064/2560   

 23  มีนาคม  2560   

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 2560  

เรียน ทานผูถือหุนบริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 

สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2559 

 2. รายงานประจําป 2559 งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงาน
ของผูสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM)   

 3. รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอช่ือใหไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการแทน
กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ และการเลือกตั้งกรรมการใหมเพ่ิมเติม 

 4. จํานวนเบ้ียประชุมที่จายใหคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอ่ืน ๆ ในป 2559 

 5. รายละเอียดหุนกูระยะยาวที่ประสงคจะออกและเสนอขาย 

 6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

 7. ขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 8. ประวัติกรรมการอิสระ (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน) 

 9. ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เก่ียวของกับการประชุมสามัญผูถือหุน 

 10. เอกสารหรือหลักฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 

 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 12. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผูถือหุน 

 ดวยคณะกรรมการบริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหเรียกประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองบุหงา ช้ัน 3 

โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซูเวอรินจ กรุงเทพ  เลขที ่92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้

วาระท่ี 1. เร่ืองท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 (การลงมติ : เปนวาระเพ่ือทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบในเรื่องที่ประธานจะแจงใหทราบในวันประชุม  

ผูถือหุน 

วาระท่ี 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทคร้ังท่ี 1/2559  
 (การลงมติ : ใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและ    

ออกเสียงลงคะแนน) 

ขอเท็จจริงและเหตุผล:  บริษัทไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  
23 ธันวาคม 2559 และไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมใหตลาดหลักทรัพยฯและกระทรวงพาณิชยภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแลว  โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่แนบมานี้ (สิ่งที่สงมาดวย 1) 
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท
ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 

วาระท่ี 3. พิจารณารับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปท่ีผานมา 
  และรายงานประจําป 
 (การลงมติ : ใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและ    

ออกเสียงลงคะแนน) 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบป 2559 ที่ผานมา ปรากฏ
อยูในรายงานประจําป 2559 หนา 180-206 (สิ่งที่สงมาดวย 2)    

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรใหที่ประชุมผู ถือหุนรับทราบและรับรองผลการดําเนินงาน 

ของคณะกรรมการบริษัทในรอบปที่ผานมาและรายงานประจําป 2559 ดังกลาว  

วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 (การลงมติ : ใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและ    

ออกเสียงลงคะแนน) 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  

และขอบังคับของบริษัท ขอ 43 ที่กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีการทํางบแสดงฐานะการเงิน 

และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุม
สามัญประจําปเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผู ถือหุน 

เพ่ือพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559   

ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีและไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว            
ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2559 หนา 207-287 (สิ่งที่สงมาดวย 2)   

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรใหที่ประชุมผู ถือหุน พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน 

และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งไดผานการพิจารณา 
จากคณะกรรมการตรวจสอบและผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทแลว  

วาระท่ี 5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 
2559 

 (การลงมติ : ใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและ    

ออกเสียงลงคะแนน) 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในป 2559 จํานวน 511,519,670 บาท  
ซึ่งตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัทขอ 46 

กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10  

ของทุนจดทะเบียน  
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  นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจะจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลังจากหักทุนสํารองตามกฎหมาย โดยในการจายเงินปนผล ใหนําปจจัยตางๆ มาประกอบ 

การพิจารณา เชน ฐานะการเงิน สภาพคลอง การขยายธุรกิจ และปจจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของในการบริหารงาน 

ของบริษัท ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามขอบังคับ 

ของบริษัท ขอ 45 กําหนดหามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร และหามจายเงินปนผล
กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู โดยการจายเงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน ๆ ละเทาๆ กัน และ 
ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  

  เนื่องจากบริษัทมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในป 2559 จํานวน 511,519,670 บาท และไมมี 
ยอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงไดจัดสรรเงินกําไรสวนหนึ่งเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 26,000,000 บาท 
ทําใหมีกําไรคงเหลือที่สามารถจายเปนเงินปนผลไดจํานวน 485,519,670 บาท และคณะกรรมการบริษัท 

ไดมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2559 

ใหแกผู ถือหุนของบริษัทจํานวน 8,667,826,432 หุน ในอัตราหุนละ 0.04 บาท รวมเปนเงินปนผล 

ที่จะตองจายใหแกผูถือหุนทั้งสิ้นไมเกิน 346,713,058 บาท คิดเปนรอยละ 71.41 ของกําไรสุทธิหลังจาก 

หักทุนสํารองตามกฎหมายแลว และเปนไปตามเง่ือนไขที่กําหนดในนโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัท 

ประกาศไวแลว โดยมีขอมูลการจายเงินปนผลในปที่ผาน ๆ มาดังนี ้

รอบระยะเวลาบัญชี  ป 2559 ป 2558 ป 2557 ป 2556 
มูลคาหุนของบริษัท 1 บาท 1 บาท 1 บาท 1 บาท 

จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.04 บาท 0.03 บาท 0.044 บาท -- 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรใหที่ประชุมผู ถือหุนรับทราบการจัดสรรเงินกําไรสวนหนึ่งเปน 

ทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 26,000,000  บาท และอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2559 ใหแกผูถือหุนของบริษัทจํานวน 8,667,826,432 หุน ในอัตราหุนละ 0.04 บาท รวมเปน 

เงินปนผลที่จะตองจายใหแกผูถือหุนทั้งสิ้นไมเกิน 346,713,058 บาท โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิ 
ไดรับเงินปนผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และใหรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225  

ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 พฤษภาคม 

2560 และบริษัทจะจายเงินปนผลภายในวันที ่26 พฤษภาคม 2560 

วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมัติการจายเงินบําเหน็จใหแกคณะกรรมการบริษัท 

 (การลงมติ : ใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู ถือหุน 

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: ดวยบริษัทมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในป 2559 จํานวน 511,519,670 บาท 
และไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2559 ใหแกผูถือหุน
เปนจํานวนไมเกิน 346,713,058 บาท คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอดวยมติเห็นชอบของคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงินบําเหน็จสําหรับผลการดําเนินงาน 

ป 2559 ใหแกคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 และขอบังคับ 
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ของบริษัทขอ 14 กําหนดใหการจายเงินคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัทจะตองไดรับอนุมัติ 
จากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ มีรายละเอียดการจายเงินบําเหน็จใหแกคณะกรรมการบริษัทในปที่ผาน ๆ มาดังนี ้

จากผลการดําเนินงานป 2559 2558 2557 2556 
กําไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ) 511,519,670 276,548,182 366,960,600 (153,343,739) 

วงเงินบําเหน็จท่ีไดรับอนุมัติ 12,000,000 12,000,000 12,000,000 -- 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติจายเงินบําเหน็จสําหรับผลการดําเนินงาน
ป 2559 ใหแกคณะกรรมการบริษัทในวงเงินไมเกิน 12,000,000 บาท โดยมอบหมายใหประธานกรรมการ
เปนผูพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จดังกลาวใหแกกรรมการแตละทานตามความเหมาะสมตอไป  

วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามกําหนด
วาระ และการเลือกต้ังกรรมการใหมเพิ่มเติม 

 (การลงมติ : ใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและ    
ออกเสียงลงคะแนน) 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

และขอบังคับของบริษัท ขอ 16 ที่กําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามทุกป              
โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ แตมีสิทธิ
ที่จะไดรับการเลือกตั้งใหกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไดอีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการ 

รวม 12 ทาน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระในครั้งนี้ 4 ทานคือ 

 1. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ 

 2. นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 3. นางสาวศิริรัตน  วงศวัฒนา  กรรมการ  
 4. นายวิชาญ ศิริเวชวราวุธ กรรมการ 

  นอกจากนี้ ปจจุบันบริษัทอยูในระหวางการขยายการลงทุนและพัฒนากิจการของบริษัท 

อยางตอเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอใหทีป่ระชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณที่เก่ียวของกับกิจการของบริษัทอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงาน 

ของบริษัทเขาดํารงตําแหนงกรรมการใหมเพ่ิมเติม และตามมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทขอ 15 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการของบริษัท 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาถึงความเหมาะสมในดาน
คุณสมบัติ ความรู ความสามารถและประสบการณในธุรกิจที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัท รวมถึง
จะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไมมีลักษณะตองหามในการ
แตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และหนวยงานราชการที่เก่ียวของ และไดนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาช่ือบุคคลเสนอใหเปน
กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหมเพ่ิมเติมแลว  
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ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเก่ียวกับกรรมการ
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนดังนี้ 

  (1) เลือกตั้งใหดร.ธวัชชัย นาคะตะ นายชายนิด อรรถญาณสกุล นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนา 
และนายวิชาญ ศิริเวชวราวุธ ซึ่งเปนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระในครั้งนี้ กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัทใหมอีกวาระหนึ่ง 

  (2) เลือกตั้งใหนายธงชัย จิรอลงกรณ และนายไพรัตน เสนาจักรเขาเปนกรรมการใหม
เพ่ิมเติมของบริษัท  

  ซึ่งรายนามและประวัติของบุคคลที่จะเสนอช่ือใหไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการ 

ที่ออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหมเพ่ิมเติมปรากฏตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวย 3  

  ทั้งนี้ คํานิยามกรรมการอิสระของบริษัทไดกําหนดไวเทากับหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนปรากฏตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวย 6  

วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมัติการจายเงินคาตอบแทนประจําป 2560 ใหแกคณะกรรมการบริษัท 

 (การลงมติ : ใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู ถือหุน 

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 90 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับ 

ของบริษัทขอ 14  ที่กําหนดใหการจายเงินคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัทจะตองไดรับอนุมัติ 
จากที่ประชุมผูถือหุนดวย ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 

ไดอนุมัติใหบริษัทจายเงินคาตอบแทนในรูปเบ้ียประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัทประจําป 2559 ภายใน
วงเงินไมเกิน 8,500,000 บาท โดยมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณาจัดสรรเงินคาตอบแทน
ใหแกกรรมการแตละทานตามความเหมาะสมตอไป ทั้งนี้ บริษัทไดจายคาเบ้ียประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดอ่ืน ๆ ในป 2559 ตามรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่สงมาดวย 4 และมีขอมูลการจาย 

คาเบ้ียประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัทในปที่ผาน ๆ มาดงันี้ 
 

คาเบี้ยประชุมประจําป 2559 2558 2557 
วงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 8,500,000 8,500,000 8,500,000 

คาเบ้ียประชุมที่จายจริงใหคณะกรรมการ 5,740,000 6,170,000 6,460,000 

  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการตามขอเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยเทียบเคียงกับอัตราคาตอบแทนกรรมการในกลุม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่อยูในระดับเดียวกัน  รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ 

ของกรรมการ จํานวนกรรมการที่จะมีเพ่ิมเติม จึงเห็นควรกําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท
ประจําป 2560 ภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาท  
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ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติจายเงินคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ
บริษัทประจําป 2560 ภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาท โดยมอบหมายใหประธานกรรมการ 

เปนผูพิจารณาจัดสรรเงินคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทานตามความเหมาะสมตอไป  

วาระท่ี 9. พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2560 และกําหนดคาตอบแทน 

 (การลงมติ : ใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและ    

ออกเสียงลงคะแนน) 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอบังคับของบริษัทขอ 40 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด         
เงินคาตอบแทนของผูสอบบัญชีทุกป   ดังนั้น บริษัทจึงมีความจําเปนที่จะตองแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 
2560 และกําหนดคาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชี 

  คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอ 

ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งใหผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
ประจําป 2560 เนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวา ผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงาน 

เปนที่นาพอใจ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายช่ือผูสอบบัญชี เลขท่ีใบอนุญาต จํานวนปท่ีสอบบัญชีใหบริษัท 

1. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน 3930 1 ป (2559) 

2. นายกฤษดา  เลิศวนา 4958 1 ป (2558) 

3. นางชลรส  สันติอัศวราภรณ 4523 -- 

 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ   ทํา   และลงนามในรายงานการสอบบัญชี 
และกําหนดคาตอบแทนใหผูสอบบัญชีในวงเงินไมเกิน 2,450,000 บาท นอกจากนี้ บริษัท สํานักงาน อีวาย  

จํากัดยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทดวย และมีขอมูลการจายคาสอบบัญชีในปที่ผาน ๆ มาดังนี ้

รายการ ป 2559 ป 2558 ป 2557 ป 2556 
คาสอบบัญชี 2,100,000 2,100,000 2,000,000 2,050,000 

เพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปที่ผานมา -- 100,000 (50,000)  

คิดเปน  -- 5.00% (2.44%)  

 ทั้งนี้ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัดและผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

และบริษัทยอยไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทหรือบริษัทยอย ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของในลักษณะ 
ที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรใหที่ประชุมผู ถือหุนพิจารณาแตงตั้งใหผูสอบบัญชีของบริษัท 

สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยนายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ
นายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือนางชลรส สันติอัศวราภรณ  
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ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่4523 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2560 และพิจารณากําหนด 

เงินคาตอบแทนใหผูสอบบัญชีภายในวงเงินไมเกิน 2,450,000 บาท  

วาระท่ี 10. พิจารณาอนุมัติการออกหุนกูระยะยาวในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท 

 (การลงมติ : ใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู ถือหุน 

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของกลุมบริษัท 

รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชําระหนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอใหออกและเสนอขาย
หุนกูระยะยาวในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียดหุนกูที่ประสงคจะออกและเสนอขาย 

ตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวย 5 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกู
ระยะยาวในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียดเบ้ืองตนตามรายละเอียดของหุนกูที่ประสงค 
จะออกและเสนอขายตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวย 5   

วาระท่ี 11. พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

ทั้งนี้ ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ  

ณ สถานที่ประชุมไดตั้งแตเวลา 9.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เปนตนไป หากทาน 

ไมสามารถเขารวมประชุมได ทานสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายช่ือ
และรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่สงมาดวย 8 ใหเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน โดยบริษัท 

ไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวย 11 ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตาง ๆ  

ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมายังทานดวยแลว  และขอไดโปรดกรอกรายละเอียดลงในชองวาง 
ของผูที่ทานประสงคจะมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผูมอบฉันทะ 

นอกจากนี ้ยังมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เปนแบบทั่วไป ซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน และหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ซึ่งเปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน(Custodian)  

ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ซึ่งทานสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. 

หรือแบบ ค. ไดจากเว็บไซดของบริษัท www.pf.co.th/ir โดยขอใหเลือกใชแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไวเทานั้น 

 ในการนี้ เพ่ือใหการลงทะเบียนเขาประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น บริษัท
ใครขอใหทานผูถือหุนและ/หรือทานผูรับมอบฉันทะ โปรดนําเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน
หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวย 10 มาแสดง 
ตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย 

 อนึ่ง บริษัทกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ในวันที่                
22 มีนาคม 2560 (Record Date) และใหรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 23 มีนาคม 2560  
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 และตามมาตรา 105 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ไดกําหนดวา  

ผูถือหุนจะสามารถเสนอวาระอ่ืน ๆ เพ่ือพิจารณาในการประชุมผูถือหุนได โดยจะตองถือหุนรวมกันไมนอยกวา                  
หนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 

 หากผู ถือหุนมีคําถามหรือมีขอสงสัยเก่ียวกับวาระการประชุมที่ตองการใหคณะกรรมการ 

ช้ีแจงในวันประชุม  ทานสามารถสงคําถามลวงหนามายังบริษัทไดที่ sepf@pf.co.th หรือโทรสารหมายเลข 
+662 245 6064 

 โดยมติของคณะกรรมการบริษัท 

 
 
 

 _______________________ 
 (นายชายนิด  อรรถญาณสกุล) 

 ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมดวยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   

 ซึ่งเปนฉบับเดียวกันกับทีไ่ดสงใหผูถือหุนไวในเว็บไซทของบริษัท www.pf.co.th/ir แลว 



 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

 ส�าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทครัง้ที่ 1/2559
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ผูถือหุนจะสามารถเสนอวาระอ่ืน ๆ เพ่ือพิจารณาในการประชุมผูถือหุนได โดยจะตองถือหุนรวมกันไมนอยกวา                  
หนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 

 หากผู ถือหุนมีคําถามหรือมีขอสงสัยเก่ียวกับวาระการประชุมที่ตองการใหคณะกรรมการ 

ช้ีแจงในวันประชุม  ทานสามารถสงคําถามลวงหนามายังบริษัทไดที่ sepf@pf.co.th หรือโทรสารหมายเลข 
+662 245 6064 

 โดยมติของคณะกรรมการบริษัท 

 
 
 

 _______________________ 
 (นายชายนิด  อรรถญาณสกุล) 

 ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมดวยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   

 ซึ่งเปนฉบับเดียวกันกับทีไ่ดสงใหผูถือหุนไวในเว็บไซทของบริษัท www.pf.co.th/ir แลว 
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บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2559
________________________________________ 

เวลาและสถานท่ี

ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน 
ทิวลิป ซูเวอรินจ กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ดร. ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม ประธานแถลงวา มีผูถือหุนของบริษัท
มาเขารวมประชุมทั้งดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 264 ราย นับเปนจํานวนหุนได 5,251,745,168 หุน
คิดเปนรอยละ 68.49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 7,667,826,432 หุน ซึ่งครบเปนองคประชุม
ตามขอบังคับของบริษัทแลว  ประธานจึงกลาวเปดการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทคร้ังที่ 1/2559     

และในระหวางการประชุม ไดมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพ่ิมเติม จนทําใหมีผูถือหุนมาเขารวมประชุม 

ดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 299 ราย นบัเปนจํานวนหุนได 5,261,365,366 หุน คิดเปนรอยละ
68.62 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 7,667,826,432 หุน

กอนที่จะดําเนินการประชุม ประธานไดแนะนํากรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ไดเขารวมประชุม 
ในคร้ังนี้ดังนี้

1. ดร. ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
2. นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร และ

รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายวิทยา เนติวิวัฒน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
4. นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนา กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ประธานเจาหนาที่กลุมการเงิน และรักษาการประธาน
เจาหนาที่กลุมสนับสนุน

5. นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการบริหาร
6. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน กรรมการบริหาร
7. นายบรรลือ ฉันทาดิศัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางเนื้อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายมานิตย สุธาพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายปราโมทย เร่ิมยินดี เลขานุการบริษัท
11. นายสุรศักดิ์ วัชรพงศปรีชา รองประธานเจาหนาที่กลุมการเงิน

สวนนายเอกกมล คีรีวัฒน กรรมการอิสระ ศาตราจารย ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และนายวิชาญ ศิริเวชวราวุธ กรรมการบริหาร มีภารกิจสําคัญ จึงไมสามารถ
เขารวมประชุมในคร้ังนี้ได

ทั้งนี้ กรรมการที่เขารวมประชุมในคร้ังนี้คิดเปนรอยละ 75 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท
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นอกจากนี้ นางสาวจงทิพ ตั้งศรีไพโรจน ซึ่งเปนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ, ชินวัฒน 
และเพียงพนอ จํากัด ไดเขารวมประชุมเพ่ือชี้แจงขอเท็จจริงและขอสอบถามเกี่ยวกับวาระการออกตราสารเพ่ือเสนอขาย
แกผูลงทุน

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดําเนินประชุม โดยประธาน
ในฐานะประธานกรรมการจะเปนประธานที่ประชุมและจะทําหนาที่กํากับการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับ
และระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม และนายปราโมทย เร่ิมยินดี เลขานุการบริษัท จะเปน
ผูดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดไว

กอนเขาสูวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม  นายปราโมทยไดแจง
ใหที่ประชุมทราบวา บริษัทไดแจงการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนในคร้ังนี้ใหผูถือหุนทราบ 3 ทางดังนี้

1. สงหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผูถือหุนทุกคน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมวิสามัญผูถือหุนในหนังสือพิมพรายวัน และ
3. สงขอความเกี่ยวกับการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนไปยังระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส

ของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซดของบริษัท

ตอจากนั้น นายปราโมทยไดแจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เสียงในแตละวาระการประชุมใหที่ประชุมทราบดังนี้

 ผูถือหุนแตละคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถืออยู โดยนับคะแนนเสียง 1 หุนเทากับ
1 เสียง และผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระวา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด
ทางหนึ่งเทานั้น มิฉะนั้น จะถือวาเปนบัตรเสีย ยกเวนกรณีของผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนตางประเทศที่แตงตั้ง
ใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ซึ่งผูรับมอบฉันทะจะตองลงคะแนนเสียงใหเปนไปตามที่
ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ

 การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทจะใชการปอนขอมูลผาน Bar Code โดยจะถือมติเสียงขางมาก
เวนแตเร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหเปนอยางอื่น  และจะแสดงผลการนับคะแนนทาง Monitor ใหผูถือหุนทราบ 
และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระจะเปนดังนี้

 ผูถือหุนที่คัดคานหรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหผูถือหุนลงคะแนน
เพียงทางใดทางหนึ่งในใบลงคะแนนเสียงที่ไดแจกใหผูถือหุนทุกคนกอนเขาหองประชุมแลว  และมอบใหแก
เจาหนาที่ของบริษัทเพ่ือนําไปตรวจนับ

 ผูถือหุนที่ไมลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือวาผูถือหุนอนุมัติหรือเห็นดวย
ตามขอเสนอของคณะกรรมการบริษัท และจะนับคะแนนเสียงตามจํานวนหุนโดยไมจําเปนตองลงคะแนนเสียง 
ในใบลงคะแนนเสียง 

 ในการรวบรวมผลคะแนนในแตละวาระ บริษัทจะนําคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียง และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ผลคะแนนเสียงที่ไดจะถือวาเปนจํานวนเสียงที่เห็นดวย  สวนผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
ของบริษัทหรือใหบุคคลอื่นเขารวมประชุม  โดยเปนการมอบฉันทะแบบใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
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ตามความประสงคของผูถือหุนคนนั้น  ผลคะแนนเสียงที่นับไดจะเปนคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค
ของผูมอบฉันทะแลว   

 หลังจากนั้น ประธานจะเปนผูสรุปผลการลงมติในแตละวาระใหที่ประชุมทราบวา ที่ประชุมมีมติ
เปนเอกฉันท หรือมีมติเสียงขางมากเทาใด ไมเห็นดวยเทาใด งดออกเสียงเทาใด และมีบัตรเสียเทาใด

นอกจากนี้ เพ่ือใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางโปรงใส นายปราโมทยไดเชิญผูถือหุนที่เขารวม 

ประชุม 2 คนเขารวมเปนผูตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงรวมกับที่ปรึกษากฎหมาย 
และตัวแทนของบริษัทดวย

ตอจากนั้น  นายปราโมทยไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1.   เรื่องที่จะแจงใหที่ประชุมทราบ

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา การที่บริษัทไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้ เนื่องจากบริษัท
มีวาระสําคัญที่จะนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณา และประธานไดมอบหมายใหนางสาวศิริรัตน วงศวัฒนา กรรมการ
และประธานเจาหนาที่กลุมการเงินเปนผูชี้แจงใหผูถือหุนทราบถึงเหตุผลในการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้

นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนาชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา บริษัทมีวาระสําคัญที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน 

พิจารณาไดแก วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกตราสารและรายละเอียดของตราสารในวงเงินไมเกิน 100 

ลานเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา และวาระที่ 4-6 พิจารณาเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
และการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน ซึ่งเปนการจัดการเกี่ยวกับสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท
ไดพิจารณาเห็นวา การที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไดประกาศปรับอัตราดอกเบ้ียข้ึนเปนคร้ังแรกในรอบหลายป
เมื่อตนเดือนธันวาคม 2559 และบริษัทคาดวา ประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะมีการปรับอัตราดอกเบ้ียข้ึนอีก 2-3 คร้ัง
ในป 2560 และตามนโยบายของวาที่ประธานาธิบดีคนใหมของประเทศสหรัฐอเมริกา อาจทําใหมีเงินทุนบางสวน 

ไหลกลับประเทศสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาออกและเสนอขาย 

ตราสารหนี้คลายทุนในวงเงินไมเกิน 100 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกาในวาระที่ 3 และการเพ่ิมทุนใหแก 
บุคคลในวงจํากัดจํานวนไมเกิน 1,300 ลานบาทในวาระที่ 4-6 เพ่ือเตรียมความพรอมสวนของทุนสําหรับรองรับ 

แผนธุรกิจของกลุมบริษัทในป 2560 และผลจากการเตรียมความพรอมดังกลาว จะทําใหอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน
ของบริษัทลดลงอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะไดชี้แจงรายละเอียดในแตละเร่ืองตามวาระที่จะเสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณาตอไป

ที่ประชุมไดรับทราบถึงเหตุผลในการประชุมผูถือหุนตามที่นางสาวศิริรัตนไดชี้แจงแลว

วาระที่ 2.     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 2559

นายปราโมทยเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 
2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 และบริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหผูถือหุน 

พิจารณาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว
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ผูถือหุนไดแจงขอแกไขและเสนอแนะดังนี้

1. นางสาวสุภาภรณตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยไดแจงขอใหแกไขขอความในรายงาน
การประชุมหนา 19/19 ขอ 3. บรรทัดที่ 4-5 จากเดิม “.......บริษัทไดมีการติดตอไปแลว และขณะนี้ อยูในระหวาง
การปรับปรุงภายในองคกรใหเขาเงื่อนไขตามที่สมาคมกําหนด” ใหแกไขเปน “.......ใหเขาเงื่อนไขตามขอกําหนด
ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)” เพราะสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยเปนเพียงมาติดตามความคืบหนาของบริษัท
จดทะเบียนแตละแหงวาไดทําหรือไมเทานั้น แตเปนเร่ืองที่บริษัทจะตองดําเนินการตามขอกําหนดของสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

2. ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย) ไดเสนอใหลงรายละเอียดไวในรายงานการประชุมดวย เชน ในวาระที่ 4
ซึ่งเปนวาระเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งไดระบุในรายงานการประชุมวา สรุปรายการที่สําคัญของงบการเงิน แตไมมีตัวเลข
แสดงไวเลย จึงขอใหระบุรายละเอียดตัวเลขไวในรายงานการประชุมดวย

นายปราโมทยชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา จะนําขอเสนอแนะของผูถือหุนไปแกไขในการจัดทํา
รายงานการประชุมคร้ังตอไป

มต:ิ

เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามหรือขอแกไขเพิม่เติม  ประธานจึงเสนอใหทีป่ระชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 2559 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนนดังนี้

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

%  ของจํานวนหุนท่ีมา
ประชุมและออกเสียง

รับรอง 275 5,257,620,654 100.00 
ไมรับรอง 4 57,812 0.00 
งดออกเสียง 1 95,000 0.00 

รวม 280 5,257,773,466 100.00 

วาระที่ 3.     พิจารณาอนุมตักิารออกตราสารและรายละเอยีดของตราสารในวงเงินไมเกิน 100 ลานเหรียญ
ดอลลารสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเทาสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกาเพื่อเสนอขาย
แกผูลงทุน

นายปราโมทยมอบหมายใหนางสาวศิริรัตน วงศวัฒนา กรรมการและประธานเจาหนาที่กลุมการเงิน 
เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนาไดชี้แจงพรอมแสดงวีดิทัศนประกอบคําชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา  บริษัท
มีความประสงคจะออกตราสารเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของกลุมบริษัท 
รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชําระคืนหนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติใหบริษัทออกตราสารในวงเงินไมเกิน 100 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลอื่นในวงเงิน
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เทียบเทาสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกาเพ่ือเสนอขายแกผูลงทุน และนางสาวศิริรัตนไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบถึง
รายละเอียดที่สําคัญของตราสารตามที่ปรากฏอยูในหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือหุนแลว

และนางสาวศิริรัตนไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมวา การขออนุมัติการออกตราสารในคร้ังนี้
เปนการขออนุมัติแบบกวาง ๆ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการไดพิจารณาเห็นวา ตราสารที่เหมาะสมกับบริษัทที่ควร
จะออกในขณะนี้คือ การออกตราสารหนี้ที่มีลักษณะคลายทุนที่จะครบกําหนดไถถอนเมื่อเลิกกิจการ หรือที่เรียกวา 
Perpetual Bond (“Perp”) โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

1. หุนกูดอยสิทธิ หรือ Perpetual Bond (“Perp”) เปนตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดไถถอนเมื่อได
เลิกกิจการแลว โดยจะนับ Perp เปนสวนหนึ่งของทุน มีลักษณะเหมือนตราสารหนี้คลายทุน

2. Perp จะดีกวาการเพ่ิมทุน เนื่องจากไมมี Dilution

3. จะทําใหอัตราสวนหนี้สินตอทุน (D/E) และอัตรา Net IBDE ลดลง
4. ขอเสียของ Perp จะทําใหอัตราสวน ROE (Return On Equity) ในชวงสั้นลดลง เนื่องจากการออก

Perp จะทําใหฐานของ Equity เพ่ิมข้ึน
5. เงินที่ไดรับจากการออกตราสารจะชวยสนับสนุนการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

และมีบริษัทจดทะเบียนหลาย ๆ  แหงไดออกตราสารที่มีลักษณะเปน Perp แลวตั้งแตป 2555-2559 เชน
PTTEP, IVL, ANANDA, CPALL โดยมีทั้งการเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป (PO) หรือผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ
ผูลงทุนรายใหญ (II&HNW) และมีมูลคาการเสนอขายประมาณ 32,000 ลานบาท ดังนี้

CPALL ANANDA ANANDA IVL PTTEP

จํานวน 10,000 ลานบาท 1,000 ลานบาท 1,000 ลานบาท 15,000 ลานบาท 5,000 ลานบาท

Issue dated November 2016 12 May 2016 23 July 2015 31 October 2014 15 June 2012

Offering PO II&HNW II&HNW PO PO

ผูถือหุนไดสอบถามและคณะกรรมการไดตอบขอซักถามดังนี้

1. ผูถือหุนไดสอบถามวา Perp มีลักษณะเปนหนี้สินหรือสวนของทุน และจะมีสิทธิออกเสียงในการ
ประชุมผูถือหุนหรือไม?

นางสาวจงทิพไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา ในทางบัญชีจะถือ Perp เปนทุนหรือเทียบเทาทุน 
แตในทางกฎหมาย Perp อาจจะเรียกวา เปนตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เปนเจาหนี้ที่บริษัทจะตองจายดอกเบ้ีย และลําดับ
ที่ไดรับชําระหนี้จะต่ํากวาเจาหนี้ทั่วไป ดังนั้น ผูถือตราสาร Perp จึงไมสามารถเขารวมประชุมและออกเสียงลงมติ
ในการประชุมผูถือหุนในฐานะผูถือหุนของบริษัทได โดยผูถือตราสาร Perp จะไดรับผลประโยชนจากดอกเบ้ียเทานั้น
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2. ผูถือหุน (นายสุพจน พงศกิดาการ) ไดสอบถามวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559

ผูถือหุนไดอนุมัติใหบริษัทออกหุนกูระยะยาวจํานวน 12,000 ลานบาทแลว จนถึงปจจุบันบริษัทไดออกหุนกูไปแลว
เทาใด และเหตุใดจึงตองขอมติใหออกตราสารในคร้ังนี้เพ่ิมอีก 100 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา

นางสาวศิริรัตนไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา หุนกู จํานวน 12,000 ลานบาทที่ไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เมื่อเดือนเมษายน 2559 นั้น ไดใชไปแลวประมาณ 5,000 ลานบาท 
โดยเปนหุนกูที่มีการกําหนดอายุไวไมเกิน 8 ป  สวนการออกตราสาร Perp ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของทุน จะไมมี
การกําหนดอายุ และไถถอนไดเมื่อเลิกกิจการ ดังนั้น บริษัทจึงไมสามารถนําหุนกูที่ไดรับอนุมัติในการประชุม
ผูถือหุนเมื่อเดือนเมษายน 2559 มาใชได บริษัทจึงจําเปนตองนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาการออก
ตราสารใหมในคร้ังนี้

3. ผูถือหุน (นายสถาพร ผังนิรันดร) ไดสอบถามวา ที่ประชุมผูถือหุนเมื่อเดือนเมษายน 2559

ไดอนุมัติใหบริษัทออกหุนกูจํานวน 12,000 ลานบาท และในการประชุมคร้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทไดเสนอ
ขอใหบริษัทออกตราสาร Perp อีกจํานวน 100 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา จึงตองการทราบวา การเสนอ
ขอออก Perp จํานวน 100 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกาเพียงพอหรือไม หากไมเพียงพอ ควรเพ่ิมวงเงิน
ที่จะขออนุมัติจากที่ประชุม เชน ใหเปนจํานวน 1,000 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกาไวกอน แตจะออกไดเทาใด 
ก็เปนเร่ืองของคณะกรรมการบริษัท ในขณะเดียวกัน หากการออกตราสาร Perp เปนการออกตราสารที่ดี เหตุใด
จึงตองมีวาระการเสนอขายหุนใหแกนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (PP) นอกจากนี้ บริษัทควรแจงรายละเอียดใหทราบ
ดวยวา จะนําเงินทุนที่ไดไปทําอะไรบาง แลวจะไดรายไดกลับมาเทาใด และขอใหยืนยัน(commit)ดวยวา เงินปนผล
ที่ผูถือหุนจะไดตองไมต่ํากวาดอกเบ้ียที่จายใหแกผูถือตราสาร Perp

นายชายนิดชี้แจงวา คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหเพ่ิมสัดสวนผูถือหุนใหสูงข้ึน จึงไดมีวาระ
เร่ืองการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแก PP ประมาณ 1,300 ลานบาท และการออก
ตราสารประมาณ 100 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 3,500-3,600 ลานบาท และหากบริษัท
ทําไดตามที่คาดการณไว จะทําใหสวนของผูถือหุนเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทตองการพันธมิตร
ที่แข็งแกรงเขามาเพ่ือรองรับการขยายตัวในอนาคตดวย

นางสาวศิริรัตนไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบเพ่ิมเติมวา บริษัทจําเปนจะตองขอมติจากผูถือหุน
ทั้ง 2 รูปแบบ คือ การออกตราสารและการเสนอขายหุนสามัญใหแกนักลงทุนเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ เปนการขอวงเงิน
เพ่ือใหสะดวกตอการทํางานเทานั้น โดยในทางปฏิบัติ บริษัทจําเปนจะตองพิจารณาสภาวะตลาดในแตละคร้ังที่
จะออกเสนอขาย ซึ่งในบางกรณีหากสภาวะตลาดไมดี บริษัทอาจจะไมสามารถออกตราสารหรือเสนอขายหุนเพ่ิมทุน
ไดเลย บริษัทจึงจําเปนตองขอเสนอใหมีมติทั้ง 2 รูปแบบ เพ่ือใหการบริหารงานของบริษัทมีความคลองตัว และ
บริษัทก็จะพิจารณาไปตามโอกาสที่เอื้ออํานวยนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะนําเงินทุนที่ไดไปใชในการขยายธุรกิจและรองรับ
แผนธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไมสามารถใหคํายืนยันไดวา เงินปนผลจะไมต่ํากวาอัตราดอกเบ้ียที่จายใหแก 
Perp เนื่องจากการจายเงินปนผลจะข้ึนอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัท หากมีกําไรมาก บริษัทก็จายเงินปนผลได
ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท และผูถือหุนยังมีสิทธิได Capital Gain จากการลงทุน แตผูถือตราสาร
Perp จะไดดอกเบ้ียเทานั้น
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นายชายนิดไดชี้แจงเพ่ิมเติมวา การออกตราสาร Perp และการเสนอขายหุนใหแก PP จะมี
ความแตกตางกัน โดยการเสนอขาย PP จะทําใหเกิด Dilution ซึ่งจะมีผลกระทบตอผูถือหุน สวน Perp จะมีดอกเบ้ียสูง 
แตจะไมกระทบตอผูถือหุน ซึ่งบริษัทจะพยายามจัดสัดสวนทั้งสองรูปแบบนี้ใหเหมาะสม ดังนั้น บริษัทจึงตองขอมติ
จากผูถือหุนทั้งสองรูปแบบ และเมื่อบริษัทไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว คณะกรรมการบริษัทจะตองนํากลับไป
พิจารณาดวยวา จะดําเนินการในเร่ืองใดกอนและรูปแบบใดจะมีผลดีตอผูถือหุนมากที่สุด 

4. ผูถือหุน (นายธารา ชลปราณี) ไดสอบถามถึงวิธีการบันทึกบัญชีของ Perp ในงบการเงิน และ
ตลาดรองสําหรับผูถือตราสาร Perp และในกรณีหากบริษัทมีผลขาดทุนไปเร่ือย ๆ จนทําใหกําไรสะสมเปลี่ยนเปน
ขาดทุนสะสม ทําใหตองมีการลดทุน Perp ซึ่งเปนตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนจะตองถูกลดดวยหรือไม นอกจากนี้ บริษัท
ควรสงรายละเอียดของการออกตราสาร Perp ใหผูถือหุนพรอมเอกสารการเชิญประชุมเพ่ือใหผูถือหุนมีเวลาศึกษา
ลวงหนา ไมใชแสดงรายละเอียดเปนวีดิทัศนใหผูถือหุนพิจารณาในวันประชุม

นางสาวจงทิพไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเปนคําเรียกของ Perp มีชื่อเรียก
ที่เปนทางการของแตละบริษัทที่ออกคือ หุนกูดอยสิทธิ ซึ่งเปนหุนกูประเภทหนึ่งที่มีลักษณะคลายทุน ลักษณะ
การออก Perp จะคลายกับการออกหุนกูประเภทหนึ่ง ซึ่งบริษัทไดจัดสงรายละเอียดใหผูถือหุนพิจารณาพรอม
หนังสอืเชิญประชุมแลว 

นายสุรศักดิ์ไดชี้แจงเพ่ิมเติมวา การออก Perp ซึ่งถือเปนตราสารหนี้จะตองไดรับอนุญาต
จากสํานักงาน ก.ล.ต. และในทางบัญชีจะลงรายการในสวนของผูถือหุน โดยจะใชคําวา หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะ
คลายทุน ซึ่งเนื้อหาหลักเปรียบเสมือนเปนผูถือหุนของบริษัท ที่จะไดชําระเงินคืนเมื่อบริษัทไดเลิกกิจการ
และหลังจากที่บริษัทไดชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ทุกรายแลว Perp จึงไดรับชําระเงินคืน และสวนที่เหลือ จึงจะคืนใหแก
ผูถือหุน

การบันทึกบัญชีในงบการเงินจะอยูในสวนของผูถือหุนดังนี้  (1) ทุนจดทะเบียน (2) ทุนที่เรียกชําระ
(3) สวนต่ํา/สวนเกินมูลคาหุน (4) หุนกูดอยสิทธทิี่มีลักษณะคลายทุน

เนื่องจาก Perp เปนตราสารหนี้ จึงข้ึนอยูกับเงื่อนไขการจายดอกเบ้ียในการออกแตละคร้ัง โดยอาจจะ
กําหนดจายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน และในการจายดอกเบ้ียในมุมมองดานบัญชีจะคลายกับ
การจายเงินปนผล เมื่อบริษัทจายเงินปนผลจะมีการตัดเงินจากสวนของกําไรสะสม Perp ก็เชนเดียวกัน เมื่อจายดอกเบ้ีย
ก็จะตัดออกจากกําไรสะสม โดยไมไดบันทึกเปนดอกเบ้ียจาย

5. ผูถือหุน(นายสถาพร ผังนิรันดร) ไดสอบถามและแจงใหบริษัทบันทึกไวในรายงานการประชุม
ดวยวา บริษัทไมมีการ Commit อัตราการจายเงินปนผลหลังจากที่บริษัทไดออกและกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหแก
ผูถือตราสาร Perp แลว แตคณะกรรมการบริษัทไมสามารถ Commit ในสิ่งที่บริหาร ในสิ่งที่ไดขอความสะดวก
ในแตละเร่ืองจากผูถือหุน และไมพยายามที่จะใหประโยชนสูงสุดกับผูถือหุน 
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6. ผูถือหุนไดสอบถามวา Perp สามารถเปลี่ยนมือไดหรือไม ซึ่งสําหรับผูที่ซื้อตราสารไปคอนขาง
จะไดประโยชน เชน ANANDA เคยเห็นวา ชวงแรกกําหนดอัตราดอกเบ้ียคงที่ประมาณ 8 %  หลังจากนั้น 
จะบวกเปนคาเงินเฟอหรือเงินประจําป เทียบกับอัตราดอกเบ้ียประจําป อาจจะดีสําหรับอนาคต หากวาดอกเบ้ียข้ึน
ก็ยังไดรับกําไรสวนตางอยู ซึ่งเปนสวนดีสําหรับผูซื้อ Perp แตสําหรับผูถือหุนเปนการลงมติเพ่ือเปนหนี้ตลอดชีวิต
ชั่วลูกชั่วหลาน และผูถือหุนหลายคนลงทุนในหุนก็ไมอยากจะเปนหนี้ ซึ่งกรณีนี้จะทําใหหนี้สินของบริษัทเพ่ิมข้ึน 
และบริษัทจะสามารถขอสินเชื่อจากธนาคารไดหรือไม?

นางสาวศิริรัตนไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา ในกรณีของหุนสามัญ ผูถือหุนสามารถนําไปซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งถือเปนตลาดรองได เนื่องจากบริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แตตราสาร
Perp จะไมมีตลาดรอง ดังนั้น การเปลี่ยนมือจะเปนการซื้อขายกันเอง โดยบริษัททุกแหงที่ออก Perp จะไมมี
ตลาดรอง สวน Structure ของ Perp จะเปนอยางไร บริษัทจะตองไปเจรจากับผูรับประกันการจัดจําหนายวา 
Structure แบบไหนที่จะสามารถทําและออกเสนอขายได และถาเปนตราสารระยะยาวจะตองกําหนดอัตราดอกเบ้ียคงที่
(Fix) สวนหนึ่ง และอัตราดอกเบ้ียลอยตัว (Float) อีกสวนหนึ่ง แตบริษัทก็ไมสามารถทําเกินจากมติที่ไดรับอนุมัติ
จากผูถือหุนได 

7. ผูถือหุน (นายธารา ชลปราณี) ไดสอบถามวา เมื่อผูถือหุนไดลงมติใหออกตราสารนี้แลว บริษัท
จะตองดําเนินการออกตราสารใหแลวเสร็จภายใน 1 ปหลังจากไดรับอนุมัติหรือไม?

นางสาวจงทิพไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา เนื่องจาก Prep คือหุนกูประเภทหนึ่ง จึงไมมี
ขอกําหนดเร่ืองอายุไว หรือจนกวาจะมีมติอื่นมาแทนที่มติเดิม สวนมติที่มีอายุ 1 ปนั้น จะเปนเร่ืองการออกหุนกู
ที่มีการแปลงสภาพเปนหุนสามัญได

เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มต:ิ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังน้ี

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

%  ของจํานวนหุนท่ีมา
ประชุมและออกเสียง

อนุมัติ 292 5,260,203,366 99.98
ไมอนุมัติ 3 416,000 0.01 
งดออกเสียง 2 675,000 0.01

รวม 297 5,261,294,366 100.00 

อนุมัติใหบริษัทออกตราสารในวงเงินไมเกิน 100 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลอ่ืน 
ในวงเงินเทียบเทาสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกาเพื่อเสนอขายแกผูลงทุน โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ 
ของตราสารดังนี้



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

9/20 ส�าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2559

a\tmin\ppcE1-2016 23Dec2016-final.doc 
9

ชนิด ตราสารทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนชนิดระบุชื่อผูถือหรือไมระบุชื่อผูถือ 
ประเภทดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ มีหลักประกันหรือไมมีหลักประกัน มีผูแทน
ผูถือตราสารหรือไมมีผูแทนผูถือตราสาร มีหรือไมมีวันกําหนดไถถอนตราสาร ท้ังน้ี 
ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายตราสาร
ในแตละคราว 

สกุลเงิน เงินบาท และ/หรือเงินสกุลตางประเทศ โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก
และเสนอขายตราสารในแตละคราว

มูลคารวม
ของตราสาร

วงเงินรวมไมเกิน 100 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลอื่นในวงเงิน 
เทียบเทาสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกาจํานวนดังกลาว
ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายตราสารเพิ่มเติม และ/หรือออกและเสนอขาย 
ตราสารเพื่อทดแทนตราสารเดิมที่มีการไถถอนไปแลวได หากจํานวนเงินตนคงคาง 
ของตราสารทั้งหมด (รวมทั้งเงินตนของตราสารที่จะออกเพิ่มเติม) ณ ขณะใด 
ขณะหน่ึงไมเกินมูลคารวมของตราสาร

อายุ ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายตราสารในแตละครั้ง โดยสามารถ 
กําหนดใหมีการไถถอนกอนครบกําหนดอายุของตราสารหรือไมก็ได หรือเปนตราสาร 
ที่ครบกําหนดไถถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual)

การเสนอขาย (ก) เสนอขายตราสารในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเปนโครงการ และ/หรือ
ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving)

(ข) เสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ
ผูลงทนุประเภทสถาบนัและ/หรือผูลงทุนรายใหญในประเทศ และ/หรือ
ในตางประเทศ ในคราวเดียวกันหรือตางคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ 
กฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีมีผลใชบังคับในขณะท่ีออกและเสนอขายตราสารน้ัน 
ในแตละคราว และไมวาจะเสนอขายประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท
ในคราวเดียวหรือหลายคราว

การไถถอน
กอนกําหนด 

ผูถือตราสารอาจมีหรือไมมีสิทธิขอไถถอนตราสารคืนกอนกําหนด และบริษัทมีหรือไมมี 
สิทธิขอไถถอนตราสารคืนกอนกําหนด หรือบริษัทอาจกําหนดใหมีหรือไมมีการไถถอน 
กอนกําหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไมก็ได ทั้งนี้ 
ใหเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขในการออกตราสารในแตละคราว 

อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายตราสาร หรือตามขอตกลง
และเงื่อนไขของตราสารท่ีออกในคราวน้ันๆ  ท้ังน้ี ใหอยูภายใตบังคับของประกาศ 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
และ/หรือประกาศ หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่มีผลใชบังคับในขณะที่
ออกและเสนอขายตราสารในแตละคราว  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

10/20ส�าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2559

a\tmin\ppcE1-2016 23Dec2016-final.doc
10

การมอบอํานาจ มอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท
มีอํานาจดังน้ี 
1) กําหนดรายละเอยีดตางๆ ทีเ่กีย่วของกับตราสาร รวมถึงประเภท ชือ่ อตัรา 

ดอกเบีย้ อายุการไถถอน การแตงตัง้ผูแทนผูถือตราสาร ตลอดจนกําหนด 
รายละเอียดที่เกี่ยวของกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงราคา วิธีการ 
และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร

2) แตงตัง้ทีป่รกึษาทางการเงินและ/หรอืผูจดัจาํหนายตราสารและ/หรอืสถาบนั 
การจดัอนัดบัความนาเชือ่ถือของผูออกตราสารและ/หรือตราสารและ/หรอื 
บคุคลอืน่ใดในกรณีทีจ่ะตองมีการแตงตัง้ตามกฎเกณฑทีเ่กีย่วของหรอืในกรณี 
อื่นใดตามที่เห็นสมควร

3) ติดตอ เจรจา เขาทํา ลงนาม แกไข สัญญาและ/หรือเอกสารตางๆ รวมถึงติดตอ 
ใหขอมูล ยืน่เอกสารหลักฐานกับสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและ 
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขาย 
ตราสารดงักลาว ตลอดจนดําเนินการใดๆทีเ่กีย่วของหรอืจําเปนไดทกุประการ 
ตามที่เห็นควร 

ท้ังน้ี ใหคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทมีอํานาจ
กําหนดลักษณะและประเภทของตราสารท่ีบริษัทจะออกตอไป

วาระที่ 4.  พิจารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบยีนและแกไขเพิม่เติมหนังสือบรคิณหสนธิของบริษทัขอ 4.

เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน

นายปราโมทยแจงใหที่ประชุมทราบวา ดวยบริษัทจะมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามรายละเอียด
ที่จะเสนอใหพิจารณาในวาระตอ ๆ ไป และตามบทบัญญัติมาตรา 136 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 กําหนดใหการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทมหาชนจํากัดจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวโดยการออก 

หุนใหมเพ่ิมข้ึน จะกระทําไดเมื่อหุนทั้งหมดของบริษัทไดออกจําหนายและไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนแลว  

หรือในกรณีหุนยังจําหนายไมครบ หุนที่เหลือตองเปนหุนที่ออกเพ่ือรองรับหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไว คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอใหที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 7,900,000,000.- บาท 
ใหเหลือทุนจดทะเบียน 7,667,826,432.- บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 7,667,826,432 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.- บาท โดยการตัดหุนสามัญที่ยังมิไดนําออกจําหนายจํานวน 232,173,568 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.- บาท โดยเปนหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 
121,536,475 หุน หุนสามัญจดทะเบียนที่สํารองไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 

ของบริษัท (PF-W3) ที่หมดอายุแลวจํานวน 99,649,367 หุน และหุนสามัญจดทะเบียนที่สํารองไวเพ่ือรองรับ
การปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (PF-W3) ที่หมดอายุแลว 10,987,726 หุน 
และใหแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
เปนดังนี้
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“ขอ  4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 7,667,826,432 บาท
แบงออกเปน 7,667,826,432 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท

โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ 7,667,826,432 หุน
หุนบุริมสิทธิ --- หุน”

ประธานจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา

มต:ิ หลังจากท่ีประชุมพิจารณาแลว ท่ีประชุมมีมติอนุมัตดิวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในส่ีของจํานวน
เสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังน้ี

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

%  ของจํานวนหุนท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง

อนุมัติ 296 5,261,279,366 100.00 

ไมอนุมัติ 2 16,000 0.00 
งดออกเสียง - - - 

รวม 298 5,261,295,366 100.00 

อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 7,900,000,000.- บาท ใหเหลือ
ทุนจดทะเบียน 7,667,826,432.- บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 7,667,826,432 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.- บาท โดยการตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนายจํานวน
232,173,568 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.- บาท โดยเปนหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือ
จากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 121,536,475 หุน หุนสามัญจดทะเบียนที่สํารองไว
เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (PF-W3) ท่ีหมดอายุแลว 
จํานวน 99,649,367 หุน และหุนสามัญจดทะเบียนที่สํารองไวเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสําคัญ 
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (PF-W3)  ที่หมดอายุแลว 10,987,726 หุน และใหแกไข 
เพิม่เตมิหนังสือบรคิณหสนธิของบริษทัขอ 4. เพือ่ใหสอดคลองกับการลดทนุจดทะเบยีน
ของบริษัทใหเปนดังนี้

“ขอ 4.   ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบงออกเปน

7,667,826,432 บาท
7,667,826,432 หุน

มูลคาหุนละ 1 บาท
โดยแยกออกเปน

หุนสามัญ 7,667,826,432 หุน
หุนบุริมสิทธิ --- หุน”
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วาระที่ 5.  พิจารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนและแกไขเพิม่เตมิหนังสือบรคิณหสนธิของบรษิัทขอ 4.

เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายปราโมทยแจงใหที่ประชุมทราบวา เพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนและเงินสํารองในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทในกลุม และเพ่ือรองรับการซื้อที่ดินใหมและเพ่ือกอสรางโครงการอสังหาริมทรัพยของกลุม 

บริษัทที่มีทั้งโครงการบานเดี่ยว ทาวเฮาส และอาคารชุดพักอาศัยเพ่ือจําหนาย คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหบริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 7,667,826,432.- บาท
ใหเปนทุนจดทะเบียน 9,000,000,000.- บาท กลาวคือ ใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนข้ึนอีก 1,332,173,568.- บาท
โดยการออกหุนสามัญใหมเปนจํานวน 1,332,173,568 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.- บาท และเพ่ือใหสอดคลอง 
กับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงตองแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. เปนดังนี้

“ขอ  4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 9,000,000,000 บาท
แบงออกเปน 9,000,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท

โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ 9,000,000,000 หุน
หุนบุริมสิทธิ --- หุน”

ประธานจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา

ผูถือหุนไดสอบถามและคณะกรรมการไดตอบขอซักถามดังนี้

1. ผูถือหุน(นางสุขสรรค ชุนศิลปเวช)ไดทักทวงวา เนื่องจากวาระที่ 5. การเพ่ิมทุนจดทะเบียน
และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4. และวาระที่ 6. การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนนั้นเปนเร่ือง
ตอเนื่องกัน ดังนั้น การลงมติของทั้งสองวาระจะตองเหมือนกัน โดยการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนในวาระที่ 6 จะตองใช
มติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเชนเดียวกัน ไมใชการลงมติดวยคะแนนเสียงขางมาก

นายปราโมทยไดช้ีแจงใหผูถือหุนทราบวา  การลงมติเปนไปตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติ 
บริษัทมหาชนจํากัด บริษัทไมสามารถกําหนดเองได 

อยางไรก็ตาม มีผูถือหุน(นายธารา ชลปราณี) ไดช้ีแจงใหที่ประชุมทราบวา การพิจารณาวา 
การลงมติในเรื่องใดใชคะแนนเสียงเทาใดนั้น ไดมีกําหนดไวในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดแลววา 
กรณีเปนเรื่องการเพ่ิมทุนและการลดทุน ใหใชมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่  สวนการลงมตใินกรณีทั่วไป
ใหใชคะแนนเสียงขางมาก ซึ่งการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนถือเปนกรณีทั่วไป จึงใหใชมติคะแนนเสียงขางมาก

นายปราโมทยไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ชวยช้ีแจงเก่ียวกับการลงมติในวาระการจัดสรร
หุนสามัญเพ่ิมทุน ซึ่งจะตองลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
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มต:ิ หลังจากท่ีประชุมพิจารณาแลว ท่ีประชุมมมีติอนุมัตดิวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในส่ีของจํานวน
เสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังน้ี

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

%  ของจํานวนหุนท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง

อนุมัติ 296 5,261,349,166 100.00 
ไมอนุมัติ 2 16,000 0.00 
งดออกเสียง 1 200 0.00 

รวม 299 5,261,365,366 100.00 

อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 7,667,826,432.- บาท
ใหเปนทุนจดทะเบียน 9,000,000,000.- บาท กลาวคือ ใหเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก
1,332,173,568.- บาท โดยการออกหุนสามัญใหมเปนจํานวน 1,332,173,568 หุน มูลคา
ที่ตราไวหุนละ 1.- บาท และใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4.

เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทใหเปนดังน้ี

“ขอ 4.   ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบงออกเปน

9,000,000,000 บาท
9,000,000,000 หุน

มูลคาหุนละ 1 บาท
โดยแยกออกเปน

หุนสามัญ 9,000,000,000 หุน
--- หุน”หุนบุริมสิทธิ

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

นายปราโมทย เริ่มยินดีไดช้ีแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดในวาระที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 1,300,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
1.- บาท เพ่ือเสนอขายในคราวเดียวหรือแบงเปนสวน ๆ เพ่ือเสนอขายเปนคราว ๆ ใหแกบุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัท
จดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด ซึ่งบุคคลดังกลาวตองไมเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกัน
ของบริษัท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท
มีอํานาจในการกําหนดราคาเสนอขายหุนในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในชวงที่เสนอขายหุนตอผูลงทุน 
ซึ่งตองไมต่ํากวาราคาหุนละ 1.- บาท และไมต่ํากวาราคาใดราคาหนึ่งดังตอไปนี้

(1) ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนในตลาดหลักทรัพยยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน
แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคาเสนอขายหุนนั้น โดยราคาที่นํามา
ถัวเฉลี่ยดังกลาวตองใชราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุนในแตละวัน ทั้งนี้ วันกําหนดราคาเสนอขาย
หุนตองยอนหลังไมเกินกวาสามวันทําการกอนวันแรกที่เสนอขายตอผูลงทุน อยางไรก็ตาม
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คณะกรรมการของบริษัทอาจกําหนดราคาเสนอขายโดยมีสวนลดได แตตองไมเกินรอยละ 10 

ของราคาตลาดดังกลาว

(2) ราคาที่กําหนดโดยผานกระบวนการที่เปดใหผูลงทุนสถาบันแสดงความประสงคที่จะซื้อ
หุนที่ออกใหมของบริษัท ณ ระดับราคาที่ตองการ (Book Building) ซึ่งผานการสํารวจ
โดยบริษัทหลักทรัพย

ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท
เสนอขายหุนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกิน 12 เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติ
ใหเสนอขายหุนดังกลาว

และมีรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้ปรากฏ
ตามหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมใหแกบุคคลในวงจํากัดทีไ่ดจัดสง
ใหผูถือหุนพิจารณาแลว

นอกจากนี้ นายปราโมทยไดช้ีแจงใหที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมวา คณะกรรมการบริษัทยังมิได
มีมติใหจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนสวนที่เหลือจํานวน 32,173,568 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.- บาทแตอยางใด 
ซึ่งหากจะมีการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนสวนที่เหลือดังกลาว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและจะมีมติ
ใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาอนุมัติในโอกาสตอไป

ประธานจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา

ผูถือหุนไดสอบถามและคณะกรรมการไดตอบขอซักถามดังนี้

1. ผูถือหุนไดสอบถามราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)

โดยระบุวาจะเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในราคาไมต่ํากวาหุนละ 1.- บาท และไมต่ํากวาราคาใดราคาหนึ่ง
ตามรายละเอียดที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนนั้น ปจจุบันราคาหุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ 
เทากับ 89 สตางค บริษัทจะเสนอขายหุนสามัญในราคาต่ํากวาหุนละ 1.- บาท หรือในราคาหุนละ 1.- บาท 

นายปราโมทยไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา เนื่องจากบริษัทไมมีขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัท
จึงไมสามารถเสนอขายหุนในราคาต่ํากวามูลคาหุนหรือต่ํากวาหุนละ  1.- บาทได

2. ผูถือหุน(นายสถาพร ผังนิรันดร)ไดขอหารือประธานที่ประชุมวา มติคณะกรรมการที่ได
เสนอใหพิจารณาจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกนักลงทุนในวงจํากัด (PP) ในคร้ังนี้ เปนการกาวลวงละเมิดสิทธิ
ของผูถือหุนหรือไม เหตุใดจึงไมเสนอขายแบบ RO ใหแกผูถือหุนเดิมกอน และหากมีหุนคงเหลือจึงเสนอขาย
ใหแก PP คณะกรรมการบริษัททราบไดอยางไรวา ผูถือหุนจะไมมีเงินหรือไมซื้อหุนเพ่ิมทุนจํานวน 1,300 ลานบาท
ทําไมตองหาบุคคลภายนอกหรือ Strategic Partner แตทําใหผูถือหุนเดิมตองเสีย Control Dilution และ
สวนแบงกําไรประมาณ 15% โดยหากผูถือหุนเสนอใหราคาหุนละ 1.20 บาท เพ่ือใหเปนสวนเกินมูลคาหุนไว
กรณีฉุกเฉิน ซึ่งบริษัทอาจนํามาใชลางผลขาดทุนหรือทําอยางอื่นได และยังเปนการสะทอนราคาตลาดวาจะเปน
อยางไร เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางในสิ่งที่บริษัทกําลังจะดําเนินการและความสําเร็จดวย โดยผูถือหุนตองการ
ใหบริษัทตระหนักถึงการออกมติคณะกรรมการเพ่ือนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณาไมวาจะเปนการประชุมสามัญ
ผูถือหุนหรือวิสามัญผูถือหุน อยากาวลวงสิทธิของผูถือหุน
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นายปราโมทยชี้แจงวา หุนเพ่ิมทุนที่จะเสนอขายใหแก PP ในคร้ังนี้ หากผูถือหุนประสงคจะซื้อ 
ก็ใหผูถือหุนรวมกลุมกันใหเขาตามเงื่อนไขของบุคคลในวงจํากัดตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดไว และบริษัทยินดี 
นําหุนออกเสนอขายใหตามขอเสนอของผูถือหุน 

3. ผูถือหุน (นางสุขสรรค ชุนศิลปเวช) ไดสอบถามวา ราคาหุนที่จะเสนอขายใหแก PP จะตอง
ไมต่ํากวาหุนละ 1.- บาทใชหรือไม? และปจจุบันราคาหุนของบริษัทอยูที่หุนละ 90 สตางค แลวจะมีนักลงทุนใด
สนใจมาซื้อหุนเพ่ิมทุนในราคาหุนละไมต่ํากวา 1.- บาท ซึ่งนายปราโมทยไดชี้แจงใหทราบวา เนื่องจากบริษัท
ไมมีขาดทุนสะสม ราคาหุนทีเ่สนอขายจึงตองไมต่ํากวาหุนละ 1.- บาท ผูถือหุนเขาใจถูกตองแลว และบริษัทจะตอง
เสนอขายหุนเพ่ิมทุนในคร้ังนี้ใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนับแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนตนไป 
นอกจากนี้ เนื่องจากเปนการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนจํานวนมาก ดังนั้น นักลงทุนที่จะเขามาจะตองเห็นถึงศักยภาพ
ของบริษัท และนางสาวศิริรัตน วงศวัฒนาไดชี้แจงเพ่ิมเติมใหทราบวา ราคาหุนข้ึนอยูกับ Demand และ Supply 
ซึ่งหากผูถือหุนตองการซื้อหุนเปนจํานวน 1,000 ลานบาท จะไปทยอยซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ราคาหุนอาจจะ
ปรับสูงข้ึน ดังนั้น ไมวาราคาหุนจะเปน 70 หรือ 80 สตางค บริษัทก็จะตองขายหุนเพ่ิมทุนในราคาไมต่ํากวาหุนละ 
1.- บาท 

4. ผูถือหุนไดสอบถามวา การเสนอขายหุนใหแก PP เปนอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการ
เสนอขายหุนกู บริษัทมีรายชื่อผูเปน PP หรือยัง เนื่องจากบริษัทจะตองเสนอขายใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป 
และผูถือหุนใหม (PP) ทราบหรือไมวา บริษัทมีการออกตราสารหรือหุนกู ซึ่งจะจายดอกเบ้ียในราคาสูงและไมมี
กําหนดไถถอน ซึ่งจะมีผลตอการพิจารณาของ PP และเนื่องจากราคาเสนอขายไมต่ํากวาหุนละ 1.- บาท ในขณะที่
ปจจุบันราคาหุนต่ํากวา 1.- บาท ดังนั้น บุคคลที่จะเขาซื้อหุน PP จะไมมี Slient Period สามารถขายไดทันที 
และเหตุใดบริษัทจึงตองกําหนดให PP จะตองไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หากบริษัทมิไดระบุ บริษัทยังจะสามารถ
แนะนําใหกรรมการ เพ่ือนหรือญาติของกรรมการ หรือผูถือหุนคนอื่นที่อาจจะเปนผูที่เกี่ยวโยงกันใหเขามาซื้อหุนได 
ซึ่งสามารถทําไดและยืดหยุนมากกวา 

นางสาวศิริรัตนไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา บุคคลที่จะซื้อหุนกูและบุคคลที่จะซื้อหุนเพ่ิมทุน
จะมีความเสี่ยงที่แตกตางกัน ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการเจรจา บริษัทจึงไมสามารถแจงรายละเอียดของบุคคล
ที่จะซื้อหุนเพ่ิมทุนหรือหุนกูได นอกจากนี้ ตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. การเสนอขายหุนใหแกนักลงทุน
เฉพาะเจาะจงหรือนักลงทุนในวงจํากัด (PP) จะตองเปนบุคคลที่ไมเกี่ยวโยงกันหรือมีสวนไดเสียกับบริษัท แตหาก
เปนบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันจะตองระบุใหชัดเจน และจะตองดําเนินการในการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ

5. ผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับหุนเ พ่ิมทุนที่ ยังมิไดจัดสรรอีกจํานวน 32,173,568 หุน
ซึ่งนายปราโมทยไดชี้แจงใหทราบวา มิไดมีนัยสําคัญ เปนเพียงเพ่ือใหจํานวนทุนจดทะเบียนเปนตัวเลขกลม ๆ 
ที่จํางายเทานั้น 

6. ผูถือหุน (นายวิวัฒน คูสกุล)ไดเสนอแนะใหเปนการเสนอขายแบบ PP หรือเปน RO ก็ได
แลวแตความเห็นและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และจะทําใหไมมีปญหาเกิดข้ึนเลย ซึ่งนายปราโมทย
ไดชี้แจงใหทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจะตอง
กําหนดใหชัดเจนวา บริษัทจะเสนอขายอยางไรและใหใคร บริษัทไมสามารถกําหนดตามขอเสนอของผูถือหุนได
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นายชายนิดไดเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมวา บริษัทยินดีรับขอคิดเห็นและคําเสนอแนะของผูถือหุนไว
เพ่ือนํามาปฏิบัติและปรับปรุงใหผลการดําเนินงานของบริษัทดีข้ึน ซึ่งผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2559 

ที่ผานมาอาจจะไมดีเทาที่ควร แตหลังจากที่ไดปรับปรุงสวนของทุนที่ผูถือหุนไดอนุมัติไปแลว บริษัทจะมีเงินทุน
เพ่ือนําไปเรงรัดการพัฒนาบานเดี่ยวและคอนโดมิเนียมใหมียอดขายสูงข้ึน และคาดวาในป 2560 บริษัทจะมี
ผลการดําเนินงานที่ดีข้ึนอยางแนอน

เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากท่ีประชุมพิจารณาแลว ท่ีประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังน้ี

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

%  ของจํานวนหุนท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง

อนุมัติ 296 5,261,349,166 100.00 
ไมอนุมัติ 2 16,000 0.00 
งดออกเสียง 1 200 0.00 

รวม 299 5,261,365,366 100.00 

อนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 1,300,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว 
หุนละ 1.- บาท รวม 1,300,000,000.- บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียว หรือแบงเปนสวน ๆ 
เพื่อเสนอขายเปนคราว ๆ ใหแกบุคคลในวงจํากัด  (Private Placement) ตามประกาศ 
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขาย 
หุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด ซึ่งบุคคลดังกลาวตองไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
โดยมอบหมายใหคณะกรรมการของบริษทัหรอืบคุคลทีไ่ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ของบรษิทัมอีาํนาจในการกําหนดราคาเสนอขายหุนในราคาทีด่ีทีส่ดุตามสภาวะตลาดในชวงที่ 
เสนอขายหุนตอผูลงทุน ซึ่งตองไมตํากวาราคาหุนละ 1.- บาท และไมตํากวาราคาใดราคาหนึ่ง 
ดังตอไปนี้
(1) ราคาถัวเฉลีย่ถวงนําหนักของหุนในตลาดหลักทรพัยยอนหลังไมนอยกวาเจด็วันทําการ 

ตดิตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการตดิตอกันกอนวันกําหนดราคาเสนอขายหุนนัน้ 
โดยราคาทีน่ํามาถัวเฉลีย่ดงักลาวตองใชราคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุนในแตละวัน ทัง้นี้ 
วันกําหนดราคาเสนอขายหุนตองยอนหลังไมเกินกวาสามวันทําการกอนวันแรกที่เสนอขาย 
ตอผูลงทุน อยางไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกําหนดราคาเสนอขายโดยมีสวนลดได 
แตตองไมเกินรอยละ 10 ของราคาตลาดดังกลาว

(2) ราคาทีก่ําหนดโดยผานกระบวนการทีเ่ปดใหผูลงทนุสถาบันแสดงความประสงคทีจ่ะซือ้ 
หุนทีอ่อกใหมของบรษิัท ณ ระดบัราคาทีต่องการ (Book Building) ซึง่ผานการสาํรวจ 
โดยบริษัทหลักทรัพย 
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ทัง้นี ้ใหคณะกรรมการของบรษิทัหรือบคุคลทีไ่ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทั
เสนอขายหุนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกิน 12 เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท 
มีมติอนุมัติใหเสนอขายหุนดังกลาว
ในการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทขางตน มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรอืคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั และ/หรอืกรรมการผูมอีาํนาจกระทาํการแทนบรษิทั 
และ/หรือบคุคลทีไ่ด รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรอืคณะกรรมการบรหิาร
หรือกรรมการผูมีอาํนาจกระทาํการแทนบรษิทัมอีาํนาจพิจารณากําหนดรายละเอยีดอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน เชน (1) การสรรหานักลงทุนในวงจํากัด 
(Private Placement) (2) การกําหนดขอกําหนด เงือ่นไข และรายละเอียดอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกับ
การจดัสรรและเสนอขายหุนสามญัเพิม่ทุน (3) การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนาม
ในเอกสารและสัญญาตาง ๆ ทีเ่กีย่วของกับการจดัสรรและเสนอขายหุนสามญัเพิม่ทุน และ
(4) ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตตาง ๆ และหลักฐานทีจ่าํเปนและเกีย่วของกับการจัดสรร 
และเสนอขายหุนสามญัเพิม่ทนุดงักลาว รวมถึงการตดิตอ และการยืน่คาํขออนุญาต เอกสาร 
และหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการนําหุนสามัญเพิ่มทุน 
ของบรษิทัเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีอํานาจในการดาํเนินการ 
อื่นใดอันจําเปนและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวไดตามที่ 
เหน็สมควร โดยปฏิบตัิใหเปนไปตามกฎหมายและ/หรอืระเบียบทีเ่กีย่วของตอไป

และใหบริษัทสามารถดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจํากัดไดเปนคราว ๆ ตามการชําระเงินของนักลงทุนในแตละคราว

นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกในการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งอาจมีการแกไขถอยคํา
หรือขอความในเอกสารจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผูถือหุนตามคําสั่งของนายทะเบียน
ที่ประชุมผูถือหุนไดมอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท หรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจ
จากกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทมีอํานาจในการแกไขถอยคําหรือขอความในเอกสาร และ/หรือ 
คําขอตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทได
โดยไมตองขออนุมัติจากที่ประชุม ผูถือหุนอีก

วาระที่ 7.  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผูถือหุนไดสอบถามและคณะกรรมการไดตอบขอซักถามเพ่ิมเติมดังนี้

1. ผูถือหุนไดสอบถามวา ตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหมไดกําหนดใหบริษัทอสังหาริมทรัพย
จะสามารถรับรูเปนรายไดตอเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์แลวเทานั้น จะทําใหผลการดําเนินงาน ผลกําไรและการจาย
เงินปนผลของบริษัทในป 2560 ลดลงหรือไม?

นายสุรศักดิ์ไดชี้แจงใหทราบวา บริษัทจะรับรูรายไดตอเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์อยูแลว และตามที่
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานบัญชีเพ่ิมเติม เปนการเนนใหชัดเจนเทานั้น ดังนั้น มาตรฐานบัญชีที่เพ่ิมเติม
ใหมนี้ จึงไมมีผลกระทบหรือมีการเปลี่ยนแปลงตอการรับรูรายไดหรือกําไรของบริษัทแตอยางใด
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 2. ผูถือหุน (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี)ไดสอบถาม และคณะกรรมการไดตอบขอซักถามในประเด็น
ดังนี้ 

  2.1  ตามที่บริษัทแจงวา มีอัตราสวนหนี้สินตอทุน (D/E) สูง หากบริษัทไดเงินกูและเงินทุน 

จากการขาย PP ประมาณ 5,000 ลานบาทแลว D/E จะลดลงเทาใด  ซึ่งนางสาวศิริรัตนไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา 
ไตรมาสที่ 3/2559 ที่ผานมา บริษัทมี D/E อยูที่ 1.94 เทา หากบริษัทสามารถออกตราสารไดครบประมาณ 3,600 

ลานบาท และมีเงินเพ่ิมทุนอีกประมาณ 1,300 ลานบาท ประกอบกับมีรายไดและมีหนี้เพ่ิมข้ึนไมมาก จะทําให D/E 
ลดลงเหลือประมาณ 1.6 เทา 

  2.2  ธนาคารหลักของบริษัทคือ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

  2.3  บริษัทไดซื้อหุนบริษัท ไทย พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) และบริษัท แกรนด แอสเสท  
โฮเทลส แอนด พรอพเพอรตี้  จํากัด (มหาชน) ไวแลว และไดรวมรายการไวในงบการเงินรวมหรือยัง  
ซึ่งนายสุรศักดิ์ไดชี้แจงวา บริษัทไดซื้อกิจการของบริษัท ไทย พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) และบริษัท แกรนด 
แอสเสท โฮเทลส แอนด พรอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2558 ดังนั้น งบการเงินรวมตั้งแต
สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 ไดรวมรายการของทั้งสองบริษัทไวเรียบรอยแลว 

  2.4 บริษัท วีรีเทล จํากัด (มหาชน) ยังติดขอกําหนดในเร่ืองใด จึงยังไมสามารถเขาไปซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยฯ ได  ซึ่งนายชายนิดไดชี้แจงใหทราบวา บริษัท วีรีเทล จํากัด (มหาชน) ยังติดเฉพาะเกณฑ 
กําไรสุทธิ ที่ยังมิไดเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ เทานั้น  

 3. มีผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับแผนธุรกิจของบริษัทในป 2560  

  นายชายนิดไดแสดงวีดิทัศนและชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา  บริษัทคาดวา บริษัทจะมี Presale  

ในป 2559 ประมาณ 11,500 ลานบาท และไดประมาณการ Presale ในป 2560 ประมาณ 18,000 ลานบาท  
โดยเปนประมาณการของบานเดี่ยวประมาณ 10,400 ลานบาท และคอนโดมิเนียมประมาณ 7,600 ลานบาท  

  สวนในดานรายได บริษัทคาดวา จะมีรายไดในป 2559 ประมาณ 14,230 ลานบาท โดยเปน 

รายไดจากบานเดี่ยวและทาวนเฮาสประมาณ 6,700 ลานบาท และคอนโดมิเนียมประมาณ 5,100 ลานบาท  

และรายไดจากธุรกิจโรงแรมประมาณ 2,100 ลานบาท สวนในป 2560 บริษัทประมาณการวา จะมีรายไดประมาณ 
23,237 ลานบาท โดยเปนประมาณการรายไดจากบานเด่ียวและทาวนเฮาสประมาณ 10,100 ลานบาท  
คอนโดมิเนียมประมาณ 8,500 ลานบาท รายไดจากการนําโรงแรมเชอราตัน หัวหินไปออก REIT ประมาณ 1,800  

ลานบาท และรายไดจากธุรกิจโรงแรมประมาณ 2,574 ลานบาท  

  สําหรับคิโรโระในป 2559 ถือวา ไมคอยดีนัก บริษัทยังไมสามารถ Break Even ได สาเหตุสําคัญ
คือ การรวมกิจการระหวาง Starwood กับเครือ Marriott ลาชา ทําใหสูญเสียการดําเนินงาน แตไดปรับปรุงใหดีข้ึน
ตั้งแตไตรมาสที่ 4 แลว และทําใหมีฐานลูกคาเพ่ิมข้ึนเปนประมาณ 85 ลานคน สวนสกีไดเพ่ิมพันธมิตรสกีรีสอรท
ทั้งจากนิวซีแลนด เกาหลีใต และอเมริกาเหนือคือ NZSKI, SBK, Powder Alliance   
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  สวนโรงแรมไดปรับปรุงทั้งโรงแรม สกีและรานอาหารเพ่ิมข้ึนเสร็จสมบูรณแลวทั้งโรงแรม 

Sheraton และโรงแรม Tribute Portflolio และมีจํานวนลูกคาทั่วเอเชียที่เพ่ิมข้ึนจากภาพยนตรเร่ือง แฟนเดย  

  นอกจากนี้ นายชายนิดไดแสดงวีดิทัศนเกี่ยวกับรายละเอียดสัดสวนของจํานวนผูเลนสกีในแตละ
ประเทศในป 2559 ประมาณ 147,504 คน และบริษัทคาดวา ในป 2560-2561 จะเปนปที่สามารถเก็บเกี่ยว
ผลประโยชนจากการลงทุนได  และเปนคร้ังแรกของสกีรีสอรทญ่ีปุนที่มีพันธมิตรจากนอกประเทศญ่ีปุนมากที่สุด  
รวมทั้งประกาศอยางเปนทางการของ NZSKI, SBK, Powder Alliance  

 4. ผูถือหุน (นายวิวัฒน คูสกุล)ไดสอบถามจํานวนหนี้สินที่เปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา  
ซึ่งนางสาวศิริรัตนไดชี้แจงวา ปจจุบันบริษัทไมมีหนี้สินที่เปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา และการที่บริษัทไดขอ
มติไวเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา เปนเพียงการเตรียมการไวเทานั้นหากมีนักลงทุนที่สนใจจะเขามาลงทุน 

ในหุนของบริษัทและเปนเงินสกุลอื่น ซึ่งบริษัทคาดวา บริษัทจะออกตราสารเปนเงินบาท หรือหากมีผูสนใจก็จะทํา
ลักษณะของตราสารใหผูลงทุนเปนผูรับผิดชอบความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือมิฉะนั้น บริษัทก็จะตองจัดทํา
ประกันความเสี่ยงไวดวย 

 5. ผูถือหุน (นายธารา ชลปราณี) ไดสอบถามเก่ียวกับยอดเงินของสินคาคงเหลือที่เปนบานเดี่ยว
และคอนโดมิเนียมในนามบริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) และบริษัท แกรนด แอสเสท โฮเทลส 
แอนด พรอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)  

  นางสาวศิริรัตนไดช้ีแจงวา บานเดี่ยวจะเนนทีบ่ริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 

เปนหลักประมาณ 9,000 ลานบาท และมีคอนโดมิเนียมประมาณ 10,000 ลานบาท และนายชายนิดไดช้ีแจง 
เพ่ิมเติมวา ในสวนของบริษัท แกรนด แอสเสท โฮเทลส แอนด พรอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) ขณะนี้มี Stock 
ของโครงการ Hyde Sukhumit 13 ประมาณ 600 ลานบาท หากสามารถขายไดจะสามารถรับรูรายไดไดทันที 
และมี Stock ของโครงการ Hyde Sukhumvit 11 ประมาณ 4,000 ลานบาท ซึ่งขายไปแลวประมาณ 55% 
คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จในป 2560 และคาดการณวาจะโอนไดในป 2560 ประมาณ 1,800 ลานบาท 
นอกจากนี้ บริษัท แกรนด แอสเสท โฮเทลส แอนด พรอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) มีโครงการที่จะนําโรงแรม
เชอราตัน หัวหิน ออก REIT ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษา 
ทางการเงิน และคาดวาจะสรุปไดในตนป 2560  

 6. ผูถือหุน (นายธารา ชลปราณี) ไดทักทวงเก่ียวกับเอกสารประกอบการเขารวมประชุมในกรณี 
ที่มีการมอบฉันทะ ซึ่งกําหนดใหแสดงเอกสารของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะเพียงสําเนาเอกสาร 

บัตรประจําตัวประชาชนเทานั้น แตในกรณีผูถือหุนที่มาดวยตนเองจะตองแสดงตนฉบับของบัตรประจําตัว
ประชาชน ซึ่งเขาใจวาไมนาจะถูกตอง และเสนอขอใหแกไขใหถูกตองดวยวา ผูรับมอบฉันทะจะตองใชตนฉบับ
บัตรประจําตัวประชาชน ไมใชสําเนาเอกสาร ซึ่งนายปราโมทยไดช้ีแจงวา จะรับเรื่องไวและจะไปแจงตอหนวยงาน 

ที่เปนผูกําหนดหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวนี้ใหทราบตอไป 
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 และเมื่อที่ประชุมไมมีเร่ืองที่จะพิจารณาตอไป ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่เขารวม
ประชุมและใหการสนับสนุนกิจการของบริษัทมาดวยดีโดยตลอด  และปดประชุมเมื่อเวลา 12.30 น. 
 
 
 
 
 
 ลงชื่อ      ประธานที่ประชุม 

  (ดร. ธวัชชัย  นาคะตะ) 
 
 
 
 
 ลงชื่อ             เลขานุการบริษัท 

  (นายปราโมทย   เร่ิมยินด)ี 
 

a\tmin\ppco-2015 23Apr2015 (3) 29 

 4) ให้บริษัทสามารถด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อนายทะเบียน 
บริษัทมหาชนจ ากัดได้เป็นคราว ๆ ตามการช าระเงินของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อในแต่ละคราว 
โดยไม่จ าเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นทุกรายช าระเงินให้ครบถ้วนก่อน 

 นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  
ซึ่งอาจมีการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความในเอกสารจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
ตามค าสั่งของนายทะเบียน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท  
หรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทมีอ านาจในการแก้ไขถ้อยค าหรือ
ข้อความในเอกสาร  และ/หรือค าขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทได้
โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก 

วำระที่  16. พิจำรณำเรื่องอื่นๆ 

 นายปราโมทย์ได้แจ้งการพิมพ์ผิดพลาดให้ที่ประชุมทราบว่า ในรายงานประจ าปี 2557 หน้า 96 
เกี่ยวกับประวัติกรรมการของศจ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ได้ระบุสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทจ านวน 0.082% นั้น  
เป็นการพิมพ์ผิดพลาด โดยที่ถูกต้องคือ 0.00%  

 เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาต่อไป ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด  และปิดประชุมเมื่อเวลา 13.00 น. 

 
 
 
 
 ลงชื่อ      ประธานที่ประชุม 

  (ดร. ธวัชชัย  นาคะตะ) 
 
 
 
 ลงชื่อ             เลขานุการบริษัท 
  (นายปราโมทย์   เริ่มยินดี) 
 
 
  

 

 



 

 รายงานประจ�าปี 2559 งบแสดงฐานะการเงนิ
และงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ และรายงานของผูส้อบบญัชี 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559
(ในรูปแบบ CD ROM)
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(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7) 

 

 

รายนามและประวัติของกรรมการท่ีเสนอช่ือใหไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ 
แทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ 

 

 

ช่ือ-นามสกุล ดร. ธวัชชัย  นาคะตะ 
ประเภทกรรมการ 

ที่จะเสนอเลือกต้ัง 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท กรรมการ / ประธานกรรมการ /  

ประธานกรรมการบริหาร 
อายุ 69 ป (2 สิงหาคม 2490) 

สัญชาติ ไทย 

ประวัติการศึกษา - Ph.D.,University of Illinois (Urbana-Champaign) 
-  M.S.,University of  Illinois (Urbana-Champaign) 
- Bachelor of Engineering (Honors), Chulalongkorn University. 
- Audit Committee Program (ACP) 13/2006 &  
 Director Accreditation Program (DAP) 52/2006;  
 Thai Institute of Directors Association (IOD) 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 

ในบริษัทแลว 
25 ป   

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน  

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน - กรรมการอิสระ บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บริษัท วีรีเทล จํากัด (มหาชน)(บริษัทยอย) 
 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (บริษัทยอย) 

-  กรรมการ Kiroro Resort Holdings Co., Ltd. (บริษัทยอย) 

-  กรรมการ Kabushiki Kaisha Kiroro Associates (บริษัทยอย) 

-  วุฒิวิศวกร วย.736  
 กิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
-ไมมี- 

ประวัติการทํางาน 2535-ปจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

 บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 

2555-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค  
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (สิงคโปร) 

2555-ปจจุบัน กรรมการ Kiroro Resort Holdings Co., Ltd. (ญี่ปุน) 

2555-ปจจุบัน กรรมการ Kabushiki Kaisha Kiroro Associates (ญี่ปุน) 

2554-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วีรีเทล จํากัด (มหาชน) 

2553-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) 

2524-ปจจุบัน วุฒิวิศวกร วย.736  

2553-2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) 

2549-2552 ประธานกรรมการ บริษัท ซีดา จํากัด  
2527-2549 วิศวกรท่ีปรึกษา/กรรมการผูจัดการ บริษัท ซีดา จํากัด 

2521-2527 หัวหนาหนวยวิจัย กองกอสราง  
 กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามก�าหนดวาระ

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)

2/9

ส่ิงที่สงมาดวย 3  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7) 

 

 
การถือหุนในบริษัท รอยละ 0.15 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแลว   

(นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) 

การเขารวมประชุม มีการประชุมคณะกรรมการ 7 คร้ัง เขาประชุม 7 คร้ัง 
อื่น ๆ ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับทรัพย  

ซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 



3/9

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)

รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามก�าหนดวาระ

ส่ิงที่สงมาดวย 3  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7) 

 

 
รายนามและประวัติของกรรมการท่ีเสนอช่ือใหไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ 

แทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ 
 

ช่ือ-นามสกุล นายชายนิด   อรรถญาณสกุล 
ประเภทกรรมการ 

ที่จะเสนอเลือกต้ัง 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท กรรมการ / ประธานเจาหนาท่ีบริหาร /  

รองประธานกรรมการบริหาร 

อายุ 63 ป (17 พฤษภาคม 2497) 

สัญชาติ ไทย 

ประวัติการศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

- Director Accreditation Program (DAP) 114/2015; 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 

ในบริษัทแลว 
32 ป   

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน  

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แกรนด แอสเสท โฮเทลส  
 แอนด พรอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย) 

- รองประธานกรรมการและรักษาการประธานเจาหนาท่ีบริหาร    
บริษัท วีรีเทล จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย) 

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน -  กรรมการ บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (บริษัทยอย) 
-  กรรมการ Kiroro Resort Holdings Co., Ltd.  (บริษัทยอย) 

-  กรรมการ Kabushiki Kaisha Kiroro Associates (บริษัทยอย) 

-  กรรมการ บริษัท ที ยูทิลิตี้ส จํากัด  (บริษัทยอย) 
 กิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
-ไมมี- 

ประวัติการทํางาน 2528-ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  รองประธานกรรมการบริหาร  

  - บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 

2558-ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แกรนด แอสเสท  
โฮเทลส แอนด พรอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)  

2558-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ที ยูทิลิตี้ส จํากัด 

2555-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค  
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (สิงคโปร) 

2555-ปจจุบัน กรรมการ Kiroro Resort Holdings Co., Ltd. (ญี่ปุน) 

2555-ปจจุบัน กรรมการ Kabushiki Kaisha Kiroro Associates (ญี่ปุน) 

2554-ปจจุบัน รองประธานกรรมการและรักษาการประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
บริษัท วีรีเทล จํากัด (มหาชน) 

2550-ปจจุบัน กรรมการ-บริษัท เซ็นเตอรพอยท ช็อปปง มอลล จํากัด  
 



4/9

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)

รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามก�าหนดวาระ

ส่ิงที่สงมาดวย 3  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7) 

 

 
 

 2550-2558 กรรมการ-บริษัท ไบรท ดีเวลลอปเมนท กรุงเทพ จํากัด 

2542-2558 กรรมการ-บริษัท เอสเตท เพอรเฟคท จํากัด 

2545-2557 กรรมการ-บริษัท กรุงเทพบานและท่ีดิน จํากัด (มหาชน)  
2538-2553 กรรมการ-บริษัท ไทย พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)  

(ชื่อเดิม บริษัท รัตนการเคหะ จํากัด (มหาชน) 
2525-2529 กรรมการผูอํานวยการบริหาร   

 - กลุมบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ช.อมรพันธ  
2525-2526 กรรมการ-บริษัท สีลมเซ็นเตอร จํากัด  

2524-2530 กรรมการผูจัดการ-บริษัทเงินทุน ไฟแนนเชียลทรัสต จํากัด 

การถือหุนในบริษัท รอยละ 10.53 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแลว              
(นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) 

การเขารวมประชุม มีการประชุมคณะกรรมการ 7 คร้ัง เขาประชุม 7 คร้ัง 
อื่น ๆ ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับทรัพย  

ซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)

รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามก�าหนดวาระ

ส่ิงที่สงมาดวย 3  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7) 

 

 
รายนามและประวัติของกรรมการท่ีเสนอช่ือใหไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ 

แทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ 
 
 

ช่ือ-นามสกุล นางสาวศิริรัตน  วงศวัฒนา 
ประเภทกรรมการ 

ที่จะเสนอเลือกต้ัง 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
กรรมการบริหาร และ 
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

อายุ 56 ป (5 สิงหาคม 2504) 

สัญชาติ ไทย 

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโทการเงิน มหาวิทยาลัยฮุสตัน-เคลียเลค เท็กซัส, สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบริหารธุรกิจการเงิน เกียรตินิยมอันดับ 2  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
- Director Certification Program (DCP) 126/2009;  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
จํานวนปที่เปนกรรมการ 

ในบริษัท 
9 ป (20 พฤษภาคม 2551)  

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน  

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน -ไมมี- 

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท เชียงใหม ดีเวลลอปเมนท จํากัด (บริษัทยอย) 

- กรรมการ บริษัท เอสเตท เพอรเฟคท จํากัด (บริษัทยอย) 

- กรรมการ บริษัท ไบรท ดีเวลลอปเมนท กรุงเทพ จํากัด (บริษัทยอย) 

- กรรมการ บริษัท เรสซิเดนท นัมเบอร ไนน จํากัด (บริษัทยอย) 

 กิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

-ไมมี- 

ประวัติการทํางาน 2546 – ปจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

กรรมการบริหาร รองประธานเจาหนาท่ีกลุมสนับสนุน 

บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 

 2558-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เชียงใหม ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

 2558-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเตท เพอรเฟคท จํากัด 

 2558-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไบรท ดีเวลลอปเมนท กรุงเทพ จํากัด 

 2558-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เรสซิเดนท นัมเบอร ไนน จํากัด 



6/9

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)

รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามก�าหนดวาระ

ส่ิงที่สงมาดวย 3  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7) 

 

 
 

 2543 – 2546 หัวหนาฝายวิจัย-บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด 

 2542 - 2543 ผูอํานวยการฝายการตลาดรายยอย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บีโอเอ จํากัด 

 2541 – 2542 - ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ        

 ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) 

- ผูจัดการพิเศษ บริษัทเงินทุน ธนสินธ จํากัด 

- ท่ีปรึกษาผูจัดการพิเศษ บริษัทสินบัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

 2535 – 2540 ผูอํานวยการอาวุโสฝายวิจัย 

รักษาการผูอํานวยการฝายท่ีปรึกษาการลงทุนและลูกคาสถาบัน       
-บริษัทเงินทุนหลักทรัพย เอสซีเอฟ จํากัด (มหาชน) 

 2530 – 2535 ผูจัดการอาวุโสฝายวิเคราะหหลักทรัพย 
- บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด 

การถือหุนในบริษัท รอยละ 0.000 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแลว              

(นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) 

การเขารวมประชุม มีการประชุมคณะกรรมการ 7 คร้ัง เขาประชุม 7 คร้ัง 
อื่น ๆ ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับทรัพย  

ซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)

รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามก�าหนดวาระ

ส่ิงที่สงมาดวย 3  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7) 

 

 
รายนามและประวัติของกรรมการท่ีเสนอช่ือใหไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ 

แทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ 
 

 

ชื่อ-นามสกุล นายวิชาญ ศิริเวชวราวุธ 
ประเภทกรรมการ 

ท่ีจะเสนอเลือกตั้ง 

กรรมการบริหาร 

 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท กรรมการ กรรมการบริหาร 

และประธานเจาหนาที่กลุมปฏิบัติการ 1  

อาย ุ 56 ป (23 พฤศจิกายน 2504) 

สัญชาต ิ ไทย 

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัญฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

- Director Accreditation Program (DAP) 126/2016; 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 

ในบริษัท 
1 ป 9 เดือน  
(ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558)   

ตําแหนงอื่นในปจจุบัน  
 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน -ไมม-ี 
 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน กรรมการ – บริษัท เอสเตท เพอรเฟคท จํากัด (บริษัทยอย) 

กรรมการ – บริษัท เพอรเฟค พรีแฟบ จํากัด (บริษัทยอย) 

กรรมการ – บริษัท ไบรท ดีเวลลอปเมนท กรุงเทพ  จํากดั (บริษัทยอย) 
 กิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
-ไมม-ี 

ประวัติการทํางาน บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 
 2557-ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร   

ประธานเจาหนาที่กลุมปฏิบัติการ 1 

 2559-ปจจุบัน กรรมการ-บริษัท ไบรท ดีเวลลอปเมนท กรุงเทพ  จํากดั 

 2558-ปจจุบัน กรรมการ-บริษัท เอสเตท เพอรเฟคท จํากัด 

 2554-ปจจุบัน กรรมการ-บริษัท เพอรเฟค พรีแฟบ จํากัด 
 2554-2557 กรรมการบริหาร   

รักษาการประธานเจาหนาที่กลุมปฏิบัติการ 1  

รองประธานเจาหนาที่กลุมปฏิบัติการ 1 

 2546-2553 ผูชวยประธานเจาหนาทีฝ่ายปฏิบัติการ  
การถือหุนในบริษัท - ไมมี - 

การเขารวมประชุม มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 7 คร้ัง เขาประชุม 7 คร้ัง 
อื่น ๆ ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย  

ซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)

รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ส่ิงที่สงมาดวย 3  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7) 

 

 
รายนามและประวัติของบุคคลท่ีจะเสนอช่ือใหไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการใหมเพิ่มเติม 

 
 

ชื่อ-นามสกุล นายไพรัตน  เสนาจักร  
ประเภทกรรมการ 
ท่ีจะเสนอเลือกตั้ง 

กรรมการ 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท ที่ปรึกษาประธานเจาหนาที่บริหาร  
อายุ 67 ป (9 มิถุนายน 2492) 

สัญชาต ิ ไทย 

ประวัติการศึกษา - MINI MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- Director Certification Program (DCP) 74/2006,  
 Director Accreditation Program (DAP) 30/2004;  
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการทํางาน บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 
พ.ค. 59-ปจจุบัน ที่ปรึกษาประธานเจาหนาที่บริหาร  
2539-เม.ย.2559 กรรมการ กรรมการบริหาร และ  
 ที่ปรึกษาประธานเจาหนาที่บริหาร  

ความสัมพันธระหวาง 
ผูบริหาร 

-ไมม-ี 

การถือหุนในบริษัท รอยละ 0.00 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว              
(นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) 

อื่น ๆ ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย  
ซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)

รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ส่ิงที่สงมาดวย 3  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7) 

 

 
รายนามและประวัติของบุคคลท่ีจะเสนอช่ือใหไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการใหมเพิ่มเติม 

 
 

ชื่อ-นามสกุล นายธงชัย จิรอลงกรณ 
ประเภทกรรมการ 

ท่ีจะเสนอเลือกตั้ง 

กรรมการ 

 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท -ไมม-ี 

อายุ 57 ป (5 ธันวาคม 2502) 

สัญชาต ิ ไทย 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 Director Accreditation Program (DAP) 107;  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการทํางาน  
 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน - กรรมการ – บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ – บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 
 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - รองกรรมการผูจัดการ – บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ – บริษัท เอส.วี.ที.พร็อพเพอรตี้ 2003 จํากัด 

- กรรมการผูจัดการ – บริษัท ธนบุรี มอเตอรเซลส จํากัด 

- ประธานกรรมการ – บริษัท วีเอ็มดี ออโตเซลส จํากัด 

- ประธานกรรมการ – บริษัท วี กรุป มิตซูออโตเซลส จํากัด 

- ประธานกรรมการ – บริษัท วี.โอเค กรุป จํากัด 

- ประธานกรรมการ – บริษัท วี.เพอรเฟค ออโตคาร จํากัด 

- ประธานกรรมการ – บริษัท วิริยะออโตเซลล จํากัด 

- ประธานกรรมการ – บริษัท วี.เอ็ม.เอส.คารเซลล จํากัด 

- ประธานกรรมการ – บริษัท วี.เอส.ที.ออโตเซลส จํากัด 

- ประธานกรรมการ – บริษัท วี.เอส.อาร.ออโตเซลส จํากัด 

- ประธานกรรมการ – บริษัท วี.เอส.เค.ออโตโมบิล จํากัด 

- ประธานกรรมการ – บริษัท วี.จี.คาร จํากัด 

- ประธานกรรมการ – บริษัท วีเอชดี ออโตเซลล จํากัด 

ความสัมพันธ 
ระหวางผูบริหาร 

-ไมม-ี 

การถือหุนในบริษัท -ไมม-ี 

อื่น ๆ ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย  
ซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 

 
 



 

 จ�านวนเบี้ยประชุมที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในปี 2559

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4



สิ่งท่ีสงมาดวย 4
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 8)

บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน)
จํานวนเบี้ยประชุมที่จายใหคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในป 2559

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาฯ

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเส่ียง

รวม

1 ดร.ธวัชชัย นาคะตะ 700,000 - - - 700,000

2 นายชายนิด อรรถญาณสกุล 350,000 - - - 350,000

3 นายวิทยา เนติวิวัฒน 350,000 - 50,000 - 400,000

4 นายไพรัตน เสนาจักร 100,000 - - - 100,000

5 นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนา 350,000 - 30,000 - 380,000

6 นายวงศกรณ ประสิทธ์ิวิภาต 350,000 - - - 350,000

7 นายวิชาญ ศิริเวชวราวุธ 350,000 - - - 350,000

8 นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน 200,000 - - - 200,000

9 นายเอกกมล คีรีวัฒน 300,000 - - - 300,000

10 นายบรรลือ ฉันทาดิศัย 350,000 300,000 - - 650,000

11 นางเนื้อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา 350,000 180,000 - - 530,000

12 นายมานิตย สุธาพร 350,000 180,000 - - 530,000

13 ศ. ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ 350,000 - - 250,000 600,000

14 นายบุญเล่ียม เหลืองนาคทองดี - - - 150,000 150,000

15 นายเชิดศักดิ์ กูเกียรตินันท - - - 150,000 150,000

รวม 4,450,000 660,000 80,000 550,000 5,740,000

หมายเหตุ
1. กรรมการลําดับท่ี 4 เปนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2559 และไมขอรับตําแหนงอีก
2. กรรมการลําดับท่ี 8 ไดรับเลือกตั้งใหเปนกรรมการของบริษัทเม่ือเดือนเมษายน 2559

จ�านวนเบี้ยประชุมที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในปี 25591/1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)



 

 รายละเอียดหุ้นกู้ระยะยาวที่ประสงค์จะออก
และเสนอขาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5



รายละเอียดหุ้นกู้ระยะยาวที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย1/1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 สิ่งท่ีสงมาดวย 5  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 10) 

 

 

 

รายละเอียดหุนกูระยะยาวท่ีประสงคจะออกและเสนอขาย 
 

ชนิด หุนกูทุกประเภทและทุกรูปแบบ(ดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ มีหลักประกันหรือไมมีหลักประกัน) 

ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราว  
สกุลเงิน  เงินบาท และ/หรือเงินสกุลตางประเทศ โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก 

และเสนอขายหุนกูในแตละคราว 

มูลคารวม 

ของหุนกู 
วงเงินรวมไมเกิน 5,000 ลานบาท หรือเงินสกุลตางประเทศในวงเงินเทียบเทาเงินบาทจํานวน
ดังกลาว 

อายุ  ไมเกิน 8 ปนับตั้งแตวันออกหุนกูในแตละคราว   
การเสนอขาย  
 

เสนอขายหุนกูในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเปนโครงการใหแกประชาชนทั่วไป  

และ/หรือใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผูลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ  
และ/หรือในตางประเทศ และ/หรือผูลงทุนรายใหญในคราวเดียวกันหรือตางคราวกัน 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่มีผล 

ใชบังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกูนั้น  
การไถถอน 

กอนกําหนด  
 

ผูถือหุนกูอาจมีหรือไมมีสิทธิขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด และบริษัทมีหรือไมมีสิทธิ 
ขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขในการออกหุนกู 
ในแตละคราว  

อัตราดอกเบ้ีย  
 

ข้ึนอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกู หรือตามขอตกลงและเงื่อนไขของหุนกู 
ที่ออกในคราวนั้นๆ  ทั้งนี้ ใหอยูภายใตบังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่มีผลใชบังคับในขณะที่ออกและเสนอขาย
หุนกูในแตละคราว   

การมอบอํานาจ  
 

ขอจํากัด เงื่อนไข และรายละเอียดตางๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกู 
เชน ชื่อ ประเภท มูลคาที่ตราไว ราคาเสนอขายตอหนวย อัตราดอกเบ้ีย การแตงตั้งผูแทน 

ผูถือหุนกู จํานวนที่เสนอขายในแตละคราว มูลคารวม อายุ วิธีชําระคืนเงินตน วิธีการจัดสรร 
ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถถอน การไถถอน 

กอนกําหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เปนตน ตลอดจนการดําเนินการ 

ขออนุญาตตอหนวยงานที่เกี่ยวของ การแตงตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวของ 

กับการออกหุนกูตามระเบียบกฎเกณฑที่เกี่ยวของ รวมทั้งการดําเนินการใดๆ ที่จําเปน 

และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท ใหอยูในอํานาจของกรรมการ 

ผูมีอํานาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท 

ที่จะพิจารณาและกําหนดตอไป   
วัตถุประสงค  
 

 เพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของกลุมบริษัท  
 เพ่ือซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการ  
 เพ่ือชําระหนี้  

 

 



 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
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นิยามของกรรมการอิสระ 
 บริษัทไดกําหนดความหมายของ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ไมทําหนาที่จัดการ 

ของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม โดยจะเปนกรรมการที่เปนอิสระจากฝายจัดการและผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม 
และไดกําหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เทาหลักเกณฑที่กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทนุดังนี้ 
 (1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผู ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี้  ใหนับรวมการถือหุน 

ของผูที่เก่ียวของดวย 
 (2) ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับ
เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน 
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท   

 (3) ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน
บิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 

หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 
 (4) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง
ไมเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

 (5) ไมเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ             

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี   

ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม 

ของบริษัทสังกัดอยู  
 (6) ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน 

ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย   
 (7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 
 (8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน 
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน  

ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย  
 (9) ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงาน 

ของบริษัท 



 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
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ขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(1) กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหมีการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และ
รับผิดชอบตอผูถือหุนของบริษัท  

(2) ดําเนินการใหเปนท่ีม่ันใจวา กรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัทไดบริหารงานใหเปนไปตาม
นโยบายของบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน และมีมาตรฐาน   

(3) ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทใหตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอและเช่ือถือได 
ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูลท่ีครบถวนและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก
และผูบริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและประจําป หรือตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารรองขอ  

(4) ดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  โดยการสอบทานรวมกับ
ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี  

(5)  พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน แลวเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือขออนุมัติ
จากท่ีประชุมผูถือหุน โดยคํานึงถึงความนาเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรบุคคล ปริมาณ   

การสอบบัญชีของสํานักงานตรวจสอบบัญชี  รวมถึงประสบการณของบุคลากรท่ีไดรับมอบหมาย
ใหทําการตรวจสอบบัญชีบริษัท   

(6) ดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ   

(7) ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน       โดยการสอบทานการทํารายการระหวางกัน 

ของบุคคลท่ีเก่ียวของกัน และประสานงานกับผูสอบบัญชี รวมถึงพิจารณาการเปดเผยขอมูล 

ของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
ใหมีความถูกตองและครบถวน   

(8) จัดทํารายงานการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและเปดเผยไวในรายงานประจําป 
ของบริษัท  โดยในรายงานดังกลาวจะตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยในเร่ืองดังตอไปนี้ 

 - ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท
ถึงความถูกตอง ครบถวนและเช่ือถือได  

 -  ความเห็นถึงความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริษัท  

 - เหตุผลท่ีเช่ือวา ผูสอบบัญชีของบริษัทมีความเหมาะสมท่ีจะไดรับแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง  
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 - ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท  

 - รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขต  หนาท่ีและ 
ความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

(9)  พิจารณาแผนงานการตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายใน  

(10) สอบทานหลักฐานการตรวจสอบภายใน หากพบหรือสันนิษฐานวา อาจมีการทุจริตเกิดขึ้น ตลอดจนถึง
ความบกพรองหรือไมเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือพิจารณา  

(11) พิจารณาผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายใน ขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี รวมถึงวิธีการ
ติดตามผล  

(12) คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจตรวจสอบ สอบทาน รวมท้ังเชิญกรรมการบริหาร ผูบริหาร 

ท่ีเก่ียวของ ท่ีปรึกษา และผูสอบบัญชี มาเขารวมประชุมเพ่ือรับทราบขอมูลอันเปนประโยชน       
รวมถึงแสวงหาความเห็นท่ีเปนอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นวาจําเปนดวยคาใชจาย
ของบริษัท   เพ่ือใหการปฏิบัติงานภายใตหนาท่ีรับผิดชอบสําเร็จลุลวงดวยด ี  

(13) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เชน การทบทวนนโยบายการบริหาร             
ทางการเงินและความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบริหาร 

 

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ



 

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
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ประวัติกรรมการอิสระ (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน) 
 

 
ช่ือ นางเนื้อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา 
ตําแหนง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

สัญชาติ ไทย 

อาชีพ นักธุรกิจ 

อาย ุ 68 ป 

จํานวนหุนท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ (ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2560) 

 -ไมมี- 

ท่ีอยู เลขท่ี 107 ซอยจรัญสนิทวงศ 67 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  

ประวัติการศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
- MINI MBP มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- Financial Institute for Executive V สมาคมธนาคารไทย 

- วปรอ. รุน 411 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

ประวัติการทํางาน บริษัท พร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 
 ม.ค. 2557-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 ม.ค. 2552-2557 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 ต.ค. 2539 

- ธ.ค.2551 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

 ก.ค. 2537 ผูจัดการฝายอาวุโสฝายสินเช่ือพาณิชยกรรม 

และฝายสินเช่ือกอสราง 
 ก.พ. 2537 ผูจัดการฝายอาวุโสฝายสินเช่ือพาณิชยและกอสราง 
 ม.ค. 2535 ผูจัดการฝายสินเช่ือพาณิชยกรรม 

 ม.ค. 2534 ผูจัดการฝายสินเช่ืออุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

 ก.ค. 2533 ผูจัดการฝายพัฒนาสินเช่ือ 

สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใด ๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา 
 -ไมมี- 
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2/4ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ส่ิงที่สงมาดวย  8 

 

 

 
ประวัติกรรมการอิสระ (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน) 

 

 
ช่ือ นายมานิตย สุธาพร 
ตําแหนง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

สัญชาติ ไทย 

อาชีพ นักธุรกิจ 

อาย ุ 63 ป 

จํานวนหุนท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ (ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2560) 

 -ไมมี- 

ท่ีอยู เลขท่ี 242/151 ซอยกาญจนาภิเษก 0015  

แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ประวัติการศึกษา - นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-  Director Certificate Program (DCP)  รุนท่ี 134/2553 

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการทํางาน 2558-ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 

 2558-ปจจุบัน ท่ีปรึกษากฎหมาย 
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

 2550-2557 รองกรรมการผูจัดการใหญ สายกฎหมาย 
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

 2547-2549 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  
หัวหนากลุมภารกิจดานอํานวยความยุติธรรม 

 2546 รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 2545 รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร 
 2543 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 

 2542-2543 รักษาการอธิบดีกรมบังคับคด ี

สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใด ๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา 
 -ไมมี- 
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3/4 ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
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ประวัติกรรมการอิสระ (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน) 
 

 
ช่ือ ศ. ดร. สุชัชวีร  สุวรรณสวัสด์ิ 

ตําแหนง กรรมการ กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

สัญชาติ ไทย 

อาชีพ นักธุรกิจ 

อาย ุ 45 ป 

จํานวนหุนท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ (ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2560) 
 -ไมมี- 

ท่ีอยู เลขท่ี 99/442 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 
ประวัติ
การศึกษา 

 ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม  
Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA 

 ปริญญาโท นโยบายและเทคโนโลยี  
Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA 

 ปริญญาโท วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม 
The University of Wisconsin-Madison USA 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 Audit Committee Program (ACP) 27/2009;  
Director Certification Program (DCP) 105/2008;  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการลงทุน (รุน 1)  

สถาบันธุรกิจและอุตสาหกรรม 

 หลักสูตรกลยุทธการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย (รุน 43) 

 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (รุน 13) 

 หลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา (รุน 9) สถาบันคลังสมองของชาต ิ

 Executive Development Program (รุน 11) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 หลักสูตรการบริหารความเส่ียง (Monitoring Fraud Risk Management, MFM) 

 หลักสูตรการเงินและบัญชี (Financial Statement for Directors, FSD) 

 หลักสูตรการวัดผลระบบการตรวจสอบภายในองคกร  
(Monitoring the Internal Audit Function, MIA) 
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4/4ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
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ประวัติ              
การทํางาน 

มิ.ย. 2557  

-ปจจุบัน 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 

 2 ต.ค. 2558 

-ปจจุบัน 

อธิการบดี  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 2557-ปจจุบัน นายกวิศกรรมสถานแหงประเทศไทย                                                        

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
 2554-2558 กรรมการนโยบายสงเสริมการลงทุน 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

 2555-2556 ประธานกรรมการการเคหะแหงชาต ิ
การเคหะแหงชาต ิ

 2552-2553 ประธานคณะกรรมการติดตามการดําเนินงาน 
โครงการระบบขนสงทางรถไฟ Airport Rail Link 

สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใด ๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยเปนคูสัญญา 
 -ไมมี- 

 
 
 

 



 

ข้อบังคับของบริษัท
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
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ขอบังคับของบริษัทในสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน

1.     การเรียกประชุมผูถือหุน
ขอ 33. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน

นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ

จะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร  หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุน
ไดไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกัน
ไดไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด  จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได    แตตองระบุเหตุผลในการขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจน
ในหนังสือดังกลาวดวย  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันไดรับหนังสือ
จากผูถือหุน

ขอ 34. ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูซึ่งไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ   เปนผูกําหนด
วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผูถือหุน ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกําหนดเปนอยางอื่นนอกเหนือไปจาก
ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัดใกลเคียงก็ได

ขอ 35. ในการเรียกประชุมผูถือหุน  ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่
วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม  และเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุม  พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุ
ใหชัดเจนวาเปนเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแลวแตกรณี   รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม  และ
โฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน

2.     องคประชุม
ขอ 36. ในการประชุมผูถือหุน  ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี)  มาประชุม

ไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม

ในกรณีที่ปรากฏวา การประชุมผูถือหุนคร้ังใด  เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง  จํานวน
ผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว        หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัด
เพราะผูถือหุนรองขอ  การประชุมเปนอันระงับไป  ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะ
ผูถือหุนรองขอ  ใหนัดประชุมใหม  และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม
ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม

ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุน   ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตน
ในการประชุมก็ได  หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ  และจะตองเปนไป
ตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้         จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการ
มอบหมาย ณ ที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม

ขอ 38. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยู
ในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน
ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่ง
เปนประธานที่ประชุม
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3. การลงมติ
ขอ 39. มติของที่ประชุมผูถือหุนใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึง่มาประชมุและออกเสียง 
ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง 
หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น

=
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด

หรือบางสวนที่สําคัญ
(ง) การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
(ช) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุนกู
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

4.  ระเบียบวาระการประชุม
ขอ 40.  กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงาน 

ของบริษัทในรอบปที่ผานมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน
(6) กิจการอื่น ๆ

5. คาตอบแทนกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการและการพนจากตําแหนงกรรมการตามวาระ
ขอ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการ=

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล  เบ้ียประชุม  บําเหน็จ  โบนัส

หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น  ตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา   ซึ่งอาจกําหนด
เปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ   และจะกําหนดไวเปนคราว ๆ ไป  หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวา
จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได  และนอกจากนั้น ใหไดรับเบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัท  ซึ่งไดรับ
เลือกตั้งเปนกรรมการ   ในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจาง
ของบริษัท
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ขอ  15. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้

15.1 ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล

คราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละคร้ัง ผูถือหุน
ตองออกเสียงดวยคะแนนที่มีตามขอ 15.1 ทั้งหมด  จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดมากนอยเพียงใดไมได

15.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก  หากมีคะแนนเสียง
เทากัน ใหผูเปนประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด

ขอ  16. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา
ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 

กรรมการผูออกจากตําแหนงตามขอนี้จะเลือกตั้งใหเขารับตําแหนงอีกก็ได
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพ

เปนบริษัทมหาชน  ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก  สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น
เปนผูออกจากตําแหนง

6.=    การจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผล
ขอ  45. หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร   ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน

สะสมอยู  หามมิใหแบงเงินปนผล
เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน  หุนละเทา ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว  ในเมื่อเห็นวา

บริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น  และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
การจายเงินปนผล ใหกระทําภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ

ลงมติแลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้น
ในหนังสือพิมพดวย

ขอ  46. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไร
สุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน
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เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560

บุคคลธรรมดา
1. ผูถือหุนสัญชาติไทย

1.1 บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ)

1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ

2. ผูถือหุนสัญชาติตางดาว
2.1 หนังสือเดินทาง/หนังสือสําคัญประจําตัวคนตางดาวของผูถือหุน
2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทาง/หนังสือสําคัญประจําตัวคนตางดาว

ของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
นิติบุคคล
1. นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย

1.1 สําเนาหนังสือรับรองบริษัทท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคาออกใหไมเกิน 60 วัน และ
1.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/หนังสือสําคัญประจําตัวคนตางดาว

ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะและของผูรับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ
2.1 หนังสือรับรองบริษัท และ
2.2 สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผูมีอํานาจลงนามในหนังสือมอบฉนัทะและ

สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทางของผูรับมอบฉันทะ

ในกรณีเปนสําเนาเอกสาร จะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง   และหากเปนเอกสารท่ีจัดทําข้ึน
ในตางประเทศ จะตองมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค

หมายเหตุ เปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง ขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

 
สําหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

For individual and juristic persons 
 
 
 
 กรุณาลงนามมอบฉันทะในหนา 5      
 Please sign your name to appoint a proxy on page 5. 
 
 
 กรุณาแนบเอกสารท่ีตองใชประกอบการมอบฉันทะ ตามรายละเอียดท่ีระบุ 

 ไวใน “สิ่งท่ีสงมาดวย 10” 
 Please attach the essential documents to appoint a proxy which is detailed in  
 “Enclosure 10” 
 
 
 กรุณาสงเอกสารการมอบฉันทะนี้ท้ังชุดกลับคืนบริษัท 
 Please return the set of this proxy form to the Company. 
 
 
 ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระของบริษัทได โดยดูขอมูล

กรรมการอิสระท่ีเปนผูรับมอบฉันทะใน “สิ่งท่ีสงมาดวย 8” 
 Shareholders could appoint the Company’s Independent Directors as the Proxy.  

Please see the details of “Proxy” in the “Enclosure 8” 
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 หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  (Form  B) 
 (PROXY  FORM)  
 เขียนที่   
 Made at   

 วันที่   
 Date   

 
 (1) ขาพเจา สัญชาติ  
 I(We), Nationality   

อยูบานเลขที่ ถนน ตําบล/แขวง  
Residing at No.  Road Sub-district 

อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  
District Province Postal Code 

 
 (2) เปนผูถือหุนของบริษัท พร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค จํากัด (มหาชน)  
 As a shareholder of Property Perfect Public Company Limited, 

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง ดังนี้ 
holding a total number of  shares,  and entitled to vote in the number of  votes as follows:  

  หุนสามัญ หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง  
 Ordinary shares of   shares,  entitled to vote in the number of                       votes 

  หุนบุริมสิทธิ หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง  
 Preference shares of  shares,  entitled to vote in the number of  votes 

 
 (3) ขอมอบฉันทะให (ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 8)  
 Hereby grant (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the 
Enclosure 8) 
 

   (1)  อายุ ป 
   age years 

  อยูบานเลขที่ ถนน ตําบล/แขวง  
  Residing at No. Road Sub-district 

  อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  
  District Province Postal Code  

  หรือ  นางเนื้อนวล  สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ป 
  or  Mrs. Nuanual  Swasdikula-Na-Ayudhya Independent Director and Audit Committee age 68 years 

   อยูบานเลขที่  107 ซอยจรัญสนิทวงศ 67 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
   Residing at No. 107 Soi Charansanitwong 67, Kwaeng Bangphlat, Khet Bangphlat, Bangkok Metropolis 

  หรือ  นายมานิตย สุธาพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ป 
  or  Mr. Manit  Suthaporn Independent Director and Audit Committee age 63 years 

   อยูบานเลขที่  242/151 ซอยกาญจนาภิเษก 0015 แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
    Residing at No. 242/151 Soi Kanchanapisek 0015, Kwaeng Salathammasop, Khet Thawiwatthana, Bangkok Metropolis 

  หรือ  ศ.ดร.สุชัชวีร  สุวรรณสวัสด์ิ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเส่ียง อายุ 45 ป 
  or  Prof. Dr. Suchatvee Suwansawat Independent Director and Chairman of the Risk Management Committee age 45 years 

   อยูบานเลขที่  99/442 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 
   Residing at No. 99/442 Serithai Road, Kwaeng Kannayao, Khet Kannayao, Bangkok Metropolis. 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ของบริษัทประจําป 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองบุหงา โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซูเวอรินจ กรุงเทพ  
เลขที ่92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย  
only anyone person as my (our) proxy to attend and vote on my (our) behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2017, 
to be held on Thursday, 27 April 2017, at 10.00 hrs., at Bu-nga Room, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No. 92 Soi Saengcham, Rama IX 
Road, Kwaeng Huaykwang, Khet Huaykwang, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

อากรแสตมป 20.- บาท 
Stamp Duty 20.- Baht 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

"

2/6
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 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้  ดังนี้  
 I (we) hereby grant my (our) proxy to vote at this Meeting as follows:  

   วาระที ่ 1. เร่ืองที่จะแจงใหที่ประชุมทราบ 
   Agenda 1. To acknowledge the matters to be informed. 

   วาระที่  2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทคร้ังที่ 1/2559 
   Agenda 2. To consider and adopt the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company  

No. 1/2016. 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
     ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที ่ 3. พิจารณารับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปที่ผานมาและรายงานประจําป 
   Agenda 3. To consider and adopt the performance results of the Board of Directors for the previous year and the Annual 

Report. 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
     ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที ่ 4. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปส้ินสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
   Agenda 4. To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of the 

Company for the fiscal year ended 31 December 2016. 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
     ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที ่ 5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2559 
   Agenda 5. To consider and approve the appropriation of profits and payment of dividends for the Company’s performance 

results of the fiscal year 2016. 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
     ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain  
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   วาระที ่ 6. พิจารณาอนุมัติการจายเงินบําเหน็จใหแกคณะกรรมการบริษัท 
   Agenda 6. To consider and approve the payment of remuneration to the Board of Directors. 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
     ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที ่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ 
     และการเลือกต้ังกรรมการใหมเพิ่มเติม 
   Agenda 7. To consider and approve the election of new Directors in place of those retiring by rotation  

and to elect the additional new directors. 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
     ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

    การเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
    Election of each director. 

    (1) ช่ือกรรมการ : ดร.ธวัชชัย  นาคะตะ 
     Director’s Name : Dr. Tawatchai  Nakhata 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain  

    (2) ช่ือกรรมการ : นายชายนิด  อรรถญาณสกุล   
     Director’s Name : Mr. Chainid  Adhyanasakul 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

    (3) ช่ือกรรมการ : นางสาวศิริรัตน  วงศวัฒนา   
     Director’s Name : Miss Sirirat  Wongwattana  

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

    (4) ช่ือกรรมการ : นายวิชาญ  ศิริเวชวราวุธ 
     Director’s Name : Mr. Wicharn  Siriwetwarawut  

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

    การเลือกต้ังกรรมการใหมเพิ่มเติม 
    Election of the additional new directors. 

    (1) ช่ือกรรมการ : นายธงชัย  จิรอลงกรณ 
     Director’s Name : Mr. Thongchai  Jira-alongkorn 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain  

    (2) ช่ือกรรมการ : นายไพรัตน เสนาจักร   
     Director’s Name : Mr. Phairat  Senachack 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
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   วาระที ่ 8. พิจารณาอนุมัติการจายเงินคาตอบแทนประจําป 2560 ใหแกคณะกรรมการบริษัท 
   Agenda 8. To consider and approve the payment of remuneration for the year 2017 to the Board of Directors. 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
     ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที ่ 9. พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2560 และกําหนดคาตอบแทน 
   Agenda 9. To consider and appoint the auditors of the Company for the fiscal year 2017 and fix the remuneration. 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
     ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที่  10. พิจารณาอนุมัติการออกหุนกูระยะยาวในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท  
   Agenda 10. To consider and approve for an issuance of Long-term Debentures in an amount not exceeding Five Billion Baht.  

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
     ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที่  11. พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 
   Agenda 11. To consider other businesses (if any). 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
     ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้  ใหถือวาการลงคะแนน
เสียงนั้นไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
  The vote of the proxy in any agenda which does not follow those specified in this proxy form, it shall be deemed that such vote is 
incorrect and it does not vote on my (our) behalf as the shareholder. 
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 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม       
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  In case I (we) do not specify or not clearly specify my (our) intention to vote in any agenda or in case the Meeting considers or votes in 
the matters other than the matters specified above, including there is the amendment or addition to any facts, the proxy can consider and vote on behalf 
of me(us) in all respects as he/she may think fit.   

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting, except in case the proxy does not vote as I(we) specified in this proxy, shall be deemed 
as my (our) own act(s) in every respect. 

 
 
 
 
 ลงช่ือ   ผูมอบฉันทะ 
     Signed (  ) Grantor 
 
 
 ลงช่ือ   ผูรับมอบฉันทะ 
      Signed (  ) Proxy 

 
 
 ลงช่ือ   ผูรับมอบฉันทะ 
      Signed (  ) Proxy 

 
 
 ลงช่ือ   ผูรับมอบฉันทะ 
      Signed (  ) Proxy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ/Remarks 
1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบ

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
  A shareholder shall grant only one proxy to attend and vote on his/her behalf at the meeting, and cannot divide his/her shares for several proxies to 

vote separately.  
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
 In agenda for election of director(s) can vote to elect all directors or each director. 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

ตามแนบ 
 In case there are more agendas for consideration at the meeting than the agendas specified above, the grantor of the proxy could additionally specify 

in the Annex to the Proxy Form B as attached. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to the Proxy Form B. 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 
 Grant of proxy as a shareholder of Property Perfect Public Company Limited 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 2560 ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองบุหงา โรงแรมโกลเดน ทิวลิป  
ซูเวอรินจ กรุงเทพ เลขท่ี 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย  
 At the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2017, to be held on Thursday, 27 April 2017, at 10.00 hrs.,  
at Bu-nga Room, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No. 92 Soi Saengcham, Rama IX Road, Kwaeng Huaykwang, Khet Huaykwang, Bangkok 
Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 วาระที่ เรื่อง    
 Agenda Subject 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
   (a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
   (b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 
   เห็นดวย\Approve  ไมเห็นดวย\Disapprove  งดออกเสียง\Abstain 
 
 วาระที่ เรื่อง    
 Agenda Subject 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
   (a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
   (b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 
   เห็นดวย\Approve  ไมเห็นดวย\Disapprove  งดออกเสียง\Abstain 
 
 วาระที่ เรื่อง    
 Agenda Subject 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
   (a) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
   (b) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 
   เห็นดวย\Approve  ไมเห็นดวย\Disapprove  งดออกเสียง\Abstain 

 
 วาระท่ี  7 เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 
 Agenda 7  Subject Election of directors (continue).  
 
 ช่ือกรรมการ (Director’s Name):    
  เห็นดวย\Approve  ไมเห็นดวย\Disapprove  งดออกเสียง\Abstain 
 
 ช่ือกรรมการ (Director’s Name):    
  เห็นดวย\Approve  ไมเห็นดวย\Disapprove  งดออกเสียง\Abstain 
 
 ช่ือกรรมการ (Director’s Name):    
  เห็นดวย\Approve  ไมเห็นดวย\Disapprove  งดออกเสียง\Abstain 
 
 ช่ือกรรมการ (Director’s Name):    
  เห็นดวย\Approve  ไมเห็นดวย\Disapprove  งดออกเสียง\Abstain 
 
 ช่ือกรรมการ (Director’s Name):    
  เห็นดวย\Approve  ไมเห็นดวย\Disapprove  งดออกเสียง\Abstain 
 
 ช่ือกรรมการ (Director’s Name):    
  เห็นดวย\Approve  ไมเห็นดวย\Disapprove  งดออกเสียง\Abstain 
 



 

แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12
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แผนท่ีของสถานท่ีจัดการประชุมผูถือหุน / Map of the venue of the shareholders meeting 

 
ชั้น 3 หองบุหงา โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซูเวอรินจ กรุงเทพ   

เลขที ่92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
at 3rd Floor, Bu-nga Room, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, 

No. 92, Soi Saengcham, Rama IX Road, Khet Huaykwang, Bangkok Metropolis. 
 
 


